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Prófécia és szépségeszmény a szecesszióban

I.

Amikor a Ver Sacrum című lap, a szecessziónak nevezett mozgalom egyik legfonto
sabb folyóirata megjelent, beköszöntőjében a müvészet szent ügyének védelméről

beszélt. S törekvéseit a tavaszi megújuláshoz hasonlította. Ezzel pedig máris meg
nevezte a szecessziós jelenség kulcsszavait.

A művészet szentségként való felfogása arra a romantikus elképzelésre vezethető

vissza, hogy a lét igazsága a művészeten keresztül érinti meg az embert. A hasonlóság
mellett itt egy alapvető megkülönböztetést kell tenni. A romantika a világot .romantí
zálni" akarja, vagyis átteremteni és megváltoztatni. Szembenállása jelenidejű, s minden
hez köze van, amit valóságnak érez maga körül. Akár győz, akár menekül; akár boldog,
akár szenved. A szecesszió nem száll szembe az adottságok tömegével, hanem túlmegy
rajtuk. Amit akar, az nem a létezők megváltoztatása, hanem mindennek új alapokra
helyezése. Ezért nyilatkozik meg úgy, mint a jövő művészete, az új élet megvalósítása,
tavaszi újjászületés. A jelenkor annyira elaljasodott, hogy szellemi szintröl még szembe
szállni sem érdemes vele. így támadt az új élet és új alkotás igénye, mely nem valami
hez képest más, hanem maga az Újrakezdés. Ezért nevezik "új művészetnek" is.

A szecesszióban ezzel legalább négy évszázad megújulási vágyának rnélyebb értel
me tárul fel. Most következett el az a pillanat, amikor a jelen megújulási vágya magát
a jelent hagyja el. Kivonulás, elszakadás. Az adott világgal semmi közösséget nem vál
lalni és azzal kapcsolatot nem tartani. Sokan ezt olyan címszavak alá sorolták, mint
l'art pour l'art, elefántcsonttorony és ébentorony. De ehhez tudni kell, hogy a kivo
nulás miért történt és mi a célja. A küldetést hangsúlyozza, a feladatot: a züllöttséggel
szemben a lét igazságát fenntartani és képviselni. Abban a korban, ahol a művészet a
szellem menedéke és őrzője. Ezt fejezik ki a patetikus nyilatkozatok. Péladan, a ró
zsakeresztes rend nagymestere, áhitattal ejti ki a "magasztos fényű fenség, örökké vi
lágító szent Grál-kehely", a "Művészet·isten" nevét. Ady Endre apostoli tartásról be
szél a szecesszióról szóló cikkében. Kriesch Aladár a művészetet "lobogó fáklyához"
és "világítótoronyhoz" hasonlítja.

Együtt van tehát ébentorony és világítótorony, az elkülönülés és a prófécia. A
szembenállás feloldódik, mert ez a prófécia csakis az elkülönülésből szólalhat meg.
Csakis az elszakadásból hirdetheti meg az újrakezdést, az egyetemes lét alapjait.

Ezért a szecesszió nem stílus. Hermann Bahr jogosan tiltakozott mások nevében
is: "A szecessziós stílus - jelentik ki - képtelen szókapcsolás! . .. Nem, nincs szecesz·
sziós stílus!" Hofstatter hasonlóan nyilatkozik: "A Jugendstil nem ragadható meg egy
egységes stílusforma definíciőjával.' Egyébként Rilke is kijelentette, hogy a moder
nektől távol áll a lehetőség, hogy definíciókkal segíthessenek másokon vagy ma
gukon.
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A szecesszió tehát nem külön stílus vagy irányzat, hanem a századvégi megújulás
általános, átfogó formája, jele, kifejeződése. A szent tavasz sok helyütt jelenlévö, de
sehonnan sem desztillálható tanúsága, előérzete. Vágya és tudatosítása annak, hogy
az új életet el kell kezdeni, másképp minden elvész.

II.

A .szent" művészet megveti a naturalizmust, mivel mindenféle korjelenséget, ameny
nyiben puszta aktualitás, látszatnak minösít és a lét egyetemes igazságához fordul. A
szecesszió így radikálisan előtérbe állítja a lét és a létezők viszonyának ősi problémá
ját, mely az antikvitástól kezdve búvópatakként vonul végig az európai kultúra mé
lyén, hogy aztán a modern korban törjön ismét nyíltan a felszínre.

Platón óta az emberi gondolkodás a létezők lényegére és nem a létére összpontosí
tott. Vagyis lényegszerűvé vált, s háttérbe szorította a létszerűséget. Összpontosít, ki
emel, de nem az egészből sugároz. (Mallarmé egyébként már Homéroszt is eltévelye
désnek tartotta az orphikához képest.) Ezért beszél Heidegger a lét elfelejtéséről.

Amit müvészettörténetnek hívunk, az különösen a reneszánsz óta inkább a létezők

ben megragadható lényegre, semmint a létre vonatkozó reflexió. Tulajdonképpen ez
az, ami már a preraffaeliták kifogásai mélyén is rejlik. Ilyen értelemben az egész új
kori müvészet esszencialista, vagyis új és új szempontból fölfedezett eszméknek, érzé
seknek, új és új lényegmozzanatoknak a kikristályosítója. Ezért van egyáltalán törté
nete. (Ami persze nem pusztán "eltévelyedés", de nem is evidencia.) A müvészi stílu
sok váltakozása "kulturális vállalkozások" sora lesz (Heidegger), ahol az egyik korstí
lus és irányzat próbálja felülmúlni és meghaladni a korábbit, egyre gyorsulóbb ütem
ben, hogy aztán az egész loholás századunk fordulóján torlódjon. Amikor is végül
megszületik a jelszó: le a stílusokkal.

A stílusok harca és váltakozása a legjellemzőbb tünete a művészi esszencializmus
nak. És a legképtelenebb esemény, amely a lét egyetemes igazságát érdeklő, a művé

szet szentségét fenntartani kívánó szellem szempontjából megtörténhet. Az újkor leg
nagyobbjai ezen maguk is túlléptek. Ezért vetette el például az új utakra lépő Wag
ner az új stílusok keresését - hogy egy témánkhoz közel álló jelenséget említsünk -,
tudván, hogyamegújulás nem stílusok dolga. Amikor a szecesszió a történeti stílusok
ellen foglalt állást, nem a régi müvészetet vetette el, hanem annak stílusokban revelá
lódó erőfeszítéseit.A Ver Sacrum szerkesztösége szerint aki a klasszikusokat szidal
mazza, az paprikajancsi. Az avantgarde egy része ezt megtette, ezért vissza is hullott a
történeti stílusharcba. De ahol a müvészet szentség, vagyis a léthez van köze, ott
nincs értelme stílusokról beszélni. A szecesszió nem harcol, mint az avantgarde, nino
csenek kiáltványai és úgynevezett esztétikai programjai. A néhány programszerü el
méleti dokumentuma semmi egyebet nem tartalmaz, mint a megújulás védelmét. De
többre nincs is szükség. Az egyetemes lét felé megnyíló müvészetnek nem is lehet
semmiféle külön esztétikai programja, mivel meghaladja az esztétikát. Mint ahogy
minden lényegszerü gondolkodást meghalad. Azt hiszem, az eddigiekből magától ér
tetődően következik, hogy a szecesszió nem esztétikai jelenség, a szó modern-szakmai
értelmében. Legfeljebb akkor válna azzá, ha az esztétika is végrehajtaná a maga "sze
cesszióját". Ez eddig még nem történt meg. Ugyanez vonatkozik a művészettörténeti

tudományokra is.
Az új művészet eszménye tehát az a történés, amit Heidegger Van Gogh festményé

ről így fogalmazott meg: "Egy pár parasztcipő a rnüben jut odáig, hogy létének vilá
gosába álljon." A lét világosáról van szó, a létigazság fényéről, s nem a lényeg tükrö
zéséről. Erre utal Stefan George is, amikor azt mondja, hogy a vers valamely történés
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legmagasabbrendű, végleges kifejezésformája. Hoffmanstahl az örök történés szimbö
lumáról beszél, a világgal való újszerű kapcsolat kereséséröl, hiszen "akinek örökké
csak tükörképekkel van dolga, se jóban, se rosszban nemigen tudja elképzelni majd,
hogy létezik valami állandó." Ez a keresés vitte a századfordulót az úgynevezett pri
mitív kultúrákhoz és a keleti orientációhoz. Maurice Denis a művészet rekonstruk
cióját emlegeti Gauguinnel kapcsolatban. Hermann Bahr a japánoknál a világ ösér
zékelését látja, s Peter Altenberget idézi: "A japánok lefestenek egy virágos ágat; és
benne van az egész tavasz. Nálunk lefestik az egész tavaszt, és még egy virágos ágat is
alig érzékelünk."

III.

A jelenkor túllépéséhez először is tudatosítani kell az életrend lesüllyedését. A sze
cesszió, amellett, hogy a szépséghez és az igazsághoz fordul, szembenéz a bűnnel is. E
jellegzetes vonásában, a bűn sajátos ábrázolásában jól megfigyelhető a különbség
például a naturalizmus hasonló témáitól. Amelyek jó és rossz megkülönböztetését
gyakorlatilag puszta konvenciónak tartják.

Igaz, a szecesszióban is olykor zavarosan elegyedik a romlottság a szépséggel, de a je
lentős művekben mindig valamilyen szembesítésről is szó van legalább. Viszonyról.
ahol az alantas és a fenséges egymás tükrében jelenik meg. Már az előfutárnak tartott
Blake műveiben is gyakran emlegetett kettősség az angyali áhítat és a sátánizmus.
Arthur Symons a szépség és a bűn kapcsolatát elemzi Beardsley-nél, s a Rossz megtisz
tulásáról, a szépség átszellemítö erejéről beszél: "Az anyag rabságában sínylődö passzív
lélek átforrósodik, magasba lendül, elszakad a hozzá tapadó sártól." Jellegzetesen
gnosztikus elgondolás. Az elbukott lélek fölemelkedésének ilyen formája a gnózis tanai
ból származik. E felfogás nálunk is érvényesült - vegyük például figyelembe a gnoszti
kus Schmitt Jenő Henrik befolyását a Gödöllői Iskolára. De a bűntől való távolodás
mint felhajtó erő jelenik meg Babits Mihály versében is: Öda a bűnhöz.

A bűnösség jellegzetes századfordulói alakját, mondhatni egyik prototípusát Oscar
. Wilde írta meg a Saloméban. Hatását számtalan képzőművészetialkotás bizonyítja. A
mű förtelmes atmoszférája, me ly különösen Richard Strauss zenéjében érvényesül,
egyben taszít is az ábrázolt világtól. A kárhozat iszonyatát kelti. Johanán és Salome
végletes ellentéte két világ két szélső pontjáról ütközik. Heródes akkor öleti meg
Salomét, amikor a lány kijelenti: szerelmet érzek az ajkaidon, Johanán. Vagyis e mon
dattal a szereplöi tudat olyan értelmezést ad a történteknek, mintha a próféta maga
is szerelmes lett volna, éppoly eszelősen,mint Heródiás lánya, s morbid szenvedélyé
nek beteljesedése lenne az, hogy akiprovokált nyakazás után elküldi fejét a lánynak,
a csókra. E nyomasztó züllöttség Salome részéről, a bűnös lélekállapot bemutatása
tehát - Richard Strauss művében - az attól való irtózat felkeltésével utalhat a létezés
ellenkező pontjára. Babits Laodameiája, a halottal ölelkező asszony alakja, a Salome
sorsához hasonló hatást vált ki.

Az iszonyat persze csak az első lépés - a megújulás próféciája a teljes felemelkedé
sig és átszellemítésig lendít. A szent tavasz tisztító ereje a szempont, amelyben betör
Nietzsche elementáris hatása. Nietzsche a századvég alapvetőjelentőségű kultúrkriti
kusa, a létszentség elvesztésének tudatosítója, ugyanakkor az ember egyetemes lété
nek hirdetője, a fölfelé törekvés prófétája. "Minden mélység törjön a magaslata felé",
hirdette Zarathustra. Az eszmekör hatása közismert az európai irodalomban például
a George-körre, vagy nálunk Komjáthytól Adyig, Babitsig és tovább. A szecesszió Ver
Sacrum eszményében. az örök megújulás vágyában a szellem hajnalodásának. a lét
"napfelkeltéjének" nietzschei gondolata talált visszhangra.
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IV.

Tehát túllépni a jelenen, megkezdeni az új életet. Erre mozgósít a lét hajnalának esz
méje. Átlendülni mindenen, lerázni minden külsöséget, ott hagyni az elkorcsosult va
lóságot. Gondoljunk Richard Strauss Imigyen szála Zarathustra círnü szimfonikus köl
teményének kezdő ütemeire. az eksztatikus napfelkelte-zenére. És ugyanabban a hó
napban, amikor Strauss a partitúra végére ért, Gustav Mahler is befejezte a maga
Nietzsche-rnüvét, a 3. szimfóniát. A IV. tételben Zarathustra szavaival mondják ki: "A
Lét mélységes, s több mint a nappali tudás." E mondat sem más, mint alétigazság
hangsúlyozása a létezők látszataival szemben. Bruno Walter már az első tételt is úgy
jellemezte, mint "az örök változatlan lét és a vad, élvhajhászó élet" ellentétét. Mahler
maga "vidám tudománynak" nevezte a szimfóniát.

Az éjszakából kibomló hajnal szimbóluma az egzisztenciális halálból való újjászüle
tésre is utal. A jelenen túllépés szétfeszíti a lélek mai formáit, hogy valóban elérje a
létet, az új életet. Át kell esni a formák átváltozásának élményén. A régi én fájdalmas
széttörésén. A benne élő energiák metamorfózisán. Mahler 3. szimfóniájának szövege
Klopstock Feltámadás-ódáját költi át: "meghalok, hogy élhessek". Az új élet kezdeté
hez tehát egy áldozat-aspektus is hozzátartozik. A szent tavasz hajnalában ott a be
avatás próbája és szenvedése. E két mozzanatot, az újjászületést és a szakrális ese
ményt fogja össze Stravinsky műve, a Tavaszi áldozat. A szent tavaszünnepre. a tava
szi áldozatra hivatkozik a Ver Sacrum beköszöntöje is. Az új müvészet az elveszett
ségböl, a pusztulásból hozza napfényre az új életet - hogya "lét világosába" állítsa.
Így kell szembenéznie a semmivel, hogya megújulásig eljusson.

Ilyen összefüggésben jelenik meg a szecessziós tavaszban a halál, az áldozatíság,
mint a létre szentelö erőforrás. Már Wagnernél is, a Parsifalban tavaszi pompa és ha
lottasmenet jelzi együtt az átváltozást. A tavaszi halál motívuma végigvonul az egész
századfordulón, a magyar irodalomban is. "Előttem Tél, nyomomba Nyár / S Tavasz
kor meghalok." - mondja Ady Endre. Tóth Árpád Új tavaszig vagy a halálig címmel ír
verset. Babits az Irisz-költeményben a halálvágyat a tavaszhoz köti, de még Laoda
meia holttestét is a kikelet virágai borítják.

V.

Ha azt a szimbólumot keressük, amelyben a tavasz és az áldozat együttes értelme ki
fejeződik, csakis a virágra gondolhatunk. A szecesszió virágmotívuma két világot köt
össze, ahogy arra Babits Mihály sorai is felhívják a figyelmet. (Paplanom virágai) Vi
rággal díszítik a sírt, a halottat - és a nőt, különösen a nászra készülő menyasszonyt,
a szépséget. Az összefüggést már többször észrevették. Ady testvérnek nevezi a nőt és
a temetőt. (Asszony és temető) E két világ találkozik a preraffaeliták Ophelia-képein, a
halott menyasszony ábrázolasán. Es minden olyan pillanatban, ahol a tavaszi áldoza
tot meghozzák. A virág a lélek szimbóluma is, de azé a léleké, amely a Ver Sacrum
erejéből születik újjá, Indázásán ott az új élet fénye, és a régi halála.

Schopenhauer a müvészetet az élet virágának tartotta. S "mindennek legmaga
sabbra fokozottságát", .Jegtökéletesebbre fejlettségét" látta benne. A virág-ornamen
tika ezt a felfokozást járja be. Így lehet az átszellemítés motívuma. Utat nyit, túlmutat
a jelenen. Schopenhauer a látható határain túlra terjedésrőlbeszélt. Ledőlnek a hatá
rok, tavaszi halál és tavaszi újjászületés válaszfalai. s a virág teremt közöttük kapcso
latot. Ezért mondja Schuler, hogy a növény a nyílt lét szimbóluma.
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Stefan George egymás után két verset irt a virágról: az egyiket egy halott ifjú emlé
kére, a másikat a "titokzatos istennöhöz", kinek szája "haldokló mosolyra rándul".
Tudta, mit jelent a kapcsolat: virággal disziteni a sirt és megajándékozni a szépséget,
Más helyeken azt mondja, hogy a virág olyan, "mintha meghalna éppen", de a "szere
lem halk álma" él benne. Ezért szólít fel: "Légy inda, virágzó", Vagyis vegyük ma
gunkra a viráglét nyiltságát. Szövödjön össze bennünk a lélek és a lét. Rilke szavaival:
a virág "roskadón telitett a léttel". Ezért hasonlít szerinte a születö Venus karjaihoz 
összekapcsolva szerelmet, újjászületést, a lét ritmusának pompájában. "Hangtalan
élet, végtelen virágzás."

A képzőmüvészetek színeiröl és vonalairól Alexander Bernát úgy nyiladozott, hogy
a szín a díonysosi, a vonal az apollói elem. E nietzschei jellemzésü formaelemeket
egyesiti a virágornamentika. "Sötét szín izzik, vékony vonal indul", olvassuk Tóth
Árpádnál. Goethe azt mondta a színekröl, hogy azok a fény szenvedései és tettei. A sze
cesszió ezt a színérzékelést a virágélményben folytatja, ahol a lét fénye aszinek
pompájában sejlik fel. Ahogy Rilke mondja a rózsáról: teste csupa fény, s a szirmokon
mégis a színek gazdagsága lüktet. De hasonlót ir a sötétségről is: a síron nőtt virág a
Mélysötét vallása színekben. Fényesség és mélysötét érintkezik tehát - a szépség, a
szerelem és a halál szivárványszerll találkozásában. Vagyis a virág-ornamentika nyi
tottságában. Az élet és az elmúlás felé való együttes megnyílásban.

E virág-élményt a zenében hangszínnek hivják. A líraí és a festői szinhatásoknak
zenei formája ebben az újfajta hangzástérben jelentkezik. A századvégen elterjedő

hangszinkultusz is, mint az irodalomban Rilkénél, a fény és a mélysötét tetteit akarja
bemutatni. A "végtelen virágzás" ritmusát és filozófiáját. Olykor szinte programsze
rüen is találkozunk e szándékkal, mínt Wagner viráglányainál, vagy Richard Strauss
nimfa-tercettjében. Debussyarabeszkjeiben, Bartók virágzás-tételében. Az indázó
hulIámvonalak, folyondár-melódiák a tudatos lényegszerlltlenség benyomását keltik,
melyek a megfogható lényegen túli léthez akarnak érkezni. Az angolokkal kapcsolat
ban a preraffaeliták mintájára prepurcelliánus iskoláról beszélnek. Vaughan Willi
ams, Gustav Holst vagy Delius virágzenéjét kelta reneszánsznak is nevezik.

Arnold Schoenberg már hangszin-dallamokat emleget. Ifjúkori müveinek, a Jacob
sen verseire írott Gurre-daloknak, továbbá a George verseiből megzenésitett dalcik
lusnak is egyik kedvelt összetevöje ez a tendencia. Ot unekari darabjának SzÍnek
elnevezésli tétele pedig teljes egészében egyetlen akkordra épülö hangszinváltások
sora. Schoenberg szerint a hangszindallam "közelebb hoz hozzánk valamit, amit csak
álmainkban vélünk észlelni; amely kiszélesíti kapcsolatunkat valamihez, ami ma még
élettelennek látszik - azáltal, hogy a magunk életébőllehelünkéletet valamibe ... "
Figyeljünk fel; hasonlót mondtak a költök a virágról: megnyíló kapcsolatok nyomán a
lét áramlása, élet és elmúlás találkozása, új· életre keltés és születés, átszellemítés.
Ebben az eszményben hittek azok is, akik a virágban megtestesülö életformát akar
ták szolgálni: a századvégen újjáalakuló Rózsakeresztes rend lovagjai.

így lett a virágmotívumból prófécia. Az eredeti Ver Sacrum eszménynek, a müvé
szet szentségének, a tavaszi megújulásnak, a jelen túllépésének és az új élet kezdeté
nek próféciája.

VI.

E prófétikus ornamentika két legfontosabb, egymással összefüggö, konkrét forma
eleme: az ellentétezés és a variativitás.

Csupán jelezhetjük azt az összefüggést, mely a bergsoni filozófia idöfelfogása és a
modern variatív ornamentika látásmódja között fennáll. A teremtő idő gondolata
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minden pillanat másságát, különnemüségét hangsúlyozza, ugyanakkor a meghaladott
múlt odatartozását is. E fejlődésben az idő és a lélek folyvást megújul. miközben
továbbviszi azt, amit már megvalósított. így az életlendület a régiből eredő és az új
felé tartó formák végtelen variációjában nyilvánulhat meg. Mely a teremtő megúju
lás mámorát, a formák eksztatikus fokozását, a túláradó energiák kitörését Inkamál
ja. A lét variációs feltárulása és művészi megragadása közismert az olyan müvészi
gesztusokban, mint a végtelenbe áramló hullámvonalak. csapongó virágindák és
egyéb, állandóan bonyolódó, önmagukat hatványozó motívumok. Ruskin mintha a
bergsoni felfogás múvészi elözményét fejtegetné: "A végtelen kifejezése az, ami a haj
ladozó vonalat is kedvessé teszi a szemnek; mert a végtelen változatosság és mozgás,
az élet, a növekedés gondolata füzödik hozzá." Az állítólag térbeliségen alapuló kép
zömüvészetekben is megjelennek az idődimenziók - a preraffaelita ornamentíkának
már időhatása is van. Külön téma a szecessziós motívumokból származó idöélmény.

Irodalmi téren most csak Babitsra hivatkozunk, akinek kapcsolata a bergsoni filo
zófiával régóta elemzett és közismert tény. A variatív ornamentika megfigyelhető a
babitsi vers gondolatritmusától kezdve egészen a költői képek, jelzők, mozgékony,
egymásra utaló és egymástól távolodó dinamikájáig, a jellegzetes nyelvi bravúrokig.
Végtelen változatosság, hullámzás - ezek a szakirodalom ismétlődő megállapításai.
Szabó Lőrinc mondja például az Esti kérdésről, hogy benne "a kérdésre is kérdés lesz
a válasz". Szerb Antal szerint a mondat a végtelen felé hullámzik. Rába György a vég
telenbe tendáló emlékképeket hangsúlyozza, s Babits költői vízióit összefüggő kép
szalaghoz hasonlítja stb. Babits maga írja a Bolyai-versben: "Új törvényekkel, túl a
szük egen, új végtelent nyitottam én eszemnek.' Hasonlóképp jelenik meg az "egyete
mes folytonosság" eszméje Rilkénél is, a világtérben való "ritmikus lebegés" élmé
nyében: "Egyetlen hullám: vagyok lomha tengered, habverés; te minden tenger közt
lehető legnagyobb - új tér-nyerés."

Zenei területről a századforduló legfeltűnöbb variatív fantáziájú szerzőjére uta
lunk: Mahlerre, akinek egész életművén végigvonul e formálásmöd, Méghozzá telje
sen a fináléhatásra épülve, ahogy azt már találóan megjegyezték.

A varíativitásból természetesen következhet az ellentétezés - amikor a változtatás
önmaga poláris ellentétéhez ér. Végletek nyitnak kaput egymásra, ahogy a vírágmotí
vum is a lét nyitottságát jelenti, határok leomlását. Az ellentétek találkozásában vég
letek összefüggései tűnnek elő, ahogy a lét a semmi terében izzik föl, s a tavaszi újjá
születés mellett ott a tavaszi áldozat. Ahol kezdet és vég egybeesik, ott lesz a dal örökíf
jú, mondja Rilke. "Vagyok a kezdet és a vég", olvassuk George híres sorában..

Az ellentétezés megdöbbentövé válhat, mivel a végletek kapcsolódása szétfeszíti a
szemlélet megszokott kereteit. Ilyen a szecesszió heurisztikus mozzanata. A legmeg
döbbentőbb hatás tragikus és komikus, fenséges és groteszk összevillantásakor kelet
kezik. Még Ruskin is egy helyütt a "groteszk idealizmus" paradox kifejezését vezeti
be, s leszögezi, hogya "legnagyobb igazságokat minden nemzet minden korban a gro
teszk idealizmus által fejezte ki". Mahlernél közismertek a hirtelen átcsapások ma
gasztosból triviálisba. A téma és a feldolgozás ellentéte olvad össze az I. szimfónia
Adagio tételében, ahol a transzcendens fenségü, monumentális kompozíció alap
témája az együgyü dal: János bácsi, János bácsi, keljen fel. Schoenberg II. vonós
négyesében pedig egyszer csak felidéződika kedélyes bécsi melódia, az .Ach, du lie
ber Augustin", hogy aztán később George szavai lepjék meg a hallgatót: "Idegen boly
gók levegőjét érzem." Emlékezzünk Mahler vallomására, me ly a századfordulón szü
letett, de mindrnáíg élő érzés: "egész életem egy nagy honvágy". Hasonló otthontalan
ság szólal meg Schoenbergnél, a Pierrot Lunaire-ben.

A romantika "sóvárgásának" egy érdekes folytatása az, mely a bohóc Pierrot hon
vágyaként él tovább. Ugyanaz a különbség közöttük. mint amit a jelenhez való viszo-
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nyukban láttunk. A sóvárgás romantizálni akar, a szecesszió honvágya pedig túllépni
mindenen. De Pierrot a létezők jelentéktelenségében a fájdalmas komikumot érzi.
Szintén megéli az ellentétezö létornamentíkát, de már a teljes kisemmizés után vá
gyakozik az igazi léthez.

VII.

Arthur Symons a Pierrot-figurát a kor egyik alaptípusának tartotta. Azóta sokan ele
mezték, divatos téma lett. A modern bohóc kettösségét, az ellentétek sajátos megélé
sét és szemlélését Picasso, Chagall vagy Gulácsy képein éppúgy észrevették, mint
Schoenberg Pierrot Lunaire-jében, Stravinsky Petruskájában vagy Richard Strauss
Tilt Eulenspiegelében. Rilke Ötödik duinói elégiáját Picasso egyik Harlekinje ihlette, s
a bohóc léthelyét így határozza meg: "Keserves Sehol, a mondhatatlan hely". Pierrot
és társai a "seholban" vannak, vagyis a semmiben, a létezöktöl-eloldottságban, min
dentől megfosztva és ugyanakkor megszabadítva. A mondhatatlan helyen. Ezért bo
hócok, mert meghatározhatatlanok, megfoghatatlanok. Kitaszítva élnek a semmiben,
s elementáris honvággyal, teljes intenzitással vonzza őket magához a lét.

Pierrot szomorú tekintete a létezökön túli létbe néz, ide vágyakozik: a jövőbe, az
újba. a szecesszió tavaszába. Alekszandr Blok írja, hogy "a bohóc ölelésében a vén vi
lág megszépül, megfiatalodik". Ezért oly megrendítő a virág és a bohóc találkozása. A
nyílt lét találkozik a megfoghatatlannal, mint Laforgue Pierrot-ciklusában,

A szecesszió bohóca egy lépésre van attól, hogy hérosz legyen - mint ahogy az el
lentétezö ornamentika a groteszk és a hősi átváltását is kedveli. Érezhető ez a nietz
schei ihletettségü kötéltáncos-figuráknál, mint például Babits versében (A vén kötél·
táncos). Amikor Nietzsche Zarathustrája lejött a hegyekből, kinevették és bohóemu
tatványokat vártak tőle, mint a kötéltáncostól. A héroszt egy hajszál választja el attól,
hogy nevetséges legyen, de ez a hajszál minden. Pierrot így Zarathustra közeli és
távoli előképe - egzisztenciális előzménye. Nietzsche maga mondatja hősével: közé
pütt fekszem még én az ember, a bolond és a holttest között. A modern Harlekin a
modern hős lárvaalakja. aki lélekben már elindult a Ver Sacrum felé. Ma komikus,
holnap áldozat lesz. Olykor egy művön belül teszi meg ezt a lépést, mint Bartóknál. A
csodálatos mandarin félig bohóc, de már hős. Ugyanígy Richard Strauss Don
Quixotéja.

Harlekint Jung is hősnek nevezte, mondván, hogy ő az, aki át akar gázolni Hádesz
vizein. Vagyis új életet keres a halálon túl. A semmiben áll, a seholban, de útban van
a tavasz felé.

VIII.

A szecesszió szépségeszménye közvetlenül a virágfilozófiából ered. A nyíltság szimbó
lumából, a végletek találkozásából. Ahol a lét variatív végtelensége és ellentétezö
áramlása előtűnik. A szépség tehát határjelenség. a határvonalon van. A még megél,
hetö, elviselhető, és a már elviselhetetlen, a pusztító határvonalán. (Lásd Hamvas
Béla fejtegetéseit, ahonnan több ösztönző gondolatot merítettünk.) Az élet végsőkig

fokozott intenzitásában, ahol már a semmi levegője is érződik. Ezért mondta Rilke az
Első duinói elégiában, hogy a Szép az iszonynak kezdete csak. Erről írta George, hogy
"kívánd a rémet, s a szépet csodáld",

A szép az iszonynak kezdete, mert megnyitja az életet a halál felé, feloldja az em
beri világ elkülönültségét, az egésztől való elzártságát. Ismeri a szent tavasz áldozatát,
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a létezők elmulasan alapuló megújulast. A szecessziós szépség ott van, ahol valami
meghal és valami megszületik. A létornamentika a semmi felé tart, hogy újjászület
hessen. Allandó izzásban van, de a semmitől érintve izzik föl. George szerint: "nem
múló szellem vonzza a mülandót". Az ilyen szépség örökös nyughatatlanságban él.
Innen csapongása, túláradása, áradó hullámzása. Nem ismeri azt az állapotot. amit
Nietzsche megvetöen mániákus befejezettségvágynak. Endesuchtnak nevezett.

Amikor a létszerü és lényegszerü müvészetek különbségéröl beszéltünk, Platónra
utaltunk. Nos, Platón volt az is, a szép lényegének az alétheiát tartotta, vagyis a fel
fedést, a lét megnyílását. A szép itt áthidalja az idea és a jelenség közötti szakadékot.
(Gadamer) "Egyedül a Szépnek jutott osztályrészül, hogy kivilágló lehessen", olvas
suk a Phaidroszban. Vagyis a lét a szépben érzékelhető,mert benne közvetlenül meg
nyilvánuló. Amitvészetek megújulási ösztöne mindig erre a közvetlenségre töreke
dett.

E platóni felfogás születik újjá a preraffaelitáknál, bírálva az újkori müvészeti fej
lődést. Ruskin még a szeretet és a szépség összetartozását is átveszi, amikor azt
mondja, hogy "a szeretet minden szépség forrása". Hiszen már Platón Diotimaja is
arra tanított, hogyaszépséghez a szeretet útja vezet. Ahol a szépség a lét kiviláglása,
ott mindig összefügg a szeretettel, ahogy ez a platonikus gondolkodóknál is többek
közott megfigyelhetö.

A lét nyitottságában tehát együtt van szépség és szeretet. Így a virágszirnbólum
újabb jelentéssel gazdagodik. Amikor Rilke azt mondja: "mi nem szeretünk úgy, mint
a virág", azt is mondja ezzel, hogy mi nem létezünk úgy, mint a virág. Nem élünk
abban a szépségben. Hiszen az élet minél szebb, annál létszerübb, és annál több ben
ne a szeretet. Egyszóval: annál virágosabb. A szecesszió prófétikus szépségeszménye:
életünket virágszerüen leélni. Ami annyit tesz: a sorsot az újjászületés felé megnyitni.
Elmúlás és keletkezés határvonalára tenni. Ahogy a virág színeiben egyszerre pom
pázik a fény lüktetése és a mélysötét vallása. Rilke gyönyörű sorai szerínt, szabad for
dításban: "aki virágozni tudna, annak szive a gyönge veszélyeken túl élne, a nagy végzet
igaz vigaszán." A megújulás értelme az, hogy búcsúzás, s a búcsúzás értelme az, hogy
hazatérés. "Úgy múlunk, mintha örökre maradnánk", írta George. Ez a Ver Sacrum
titka, tartalma, éthosza, alapja. A létet a Ver Sacrum formájában elképzelni: ez a sze
cesszió, Meglátni az örök újjászületés és az áldozati ünnep összefüggését, me ly a mü
vészet egyik legnagyobb távlatokat nyitó eszméje.
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