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Az irodalmi és művészeti irányzatok, törekvések deklarált egyen
rangúságának idején, a modernizmus utáni korban, amelyben, úgy
látszik, a legfőbb elv az irodalom és a művészet területén a
klasszikus szinkrónia és diakrónia helyettesítése olyan elméletek
kel, amelyek arra törekszenek, hogy kiküszöböljék a művészetek

megismerési módjának kettősségét, a történeti és az esztétikai meg
közelítés közötti különbséget, mindenképpen jogosnak látszik,
hogy elnyerje méltó helyét az európai kultúrában az a szellemi
irányzat, amelyet összefoglaló néven konzervativizmusnak neve
zünk. A létezők, az újkor hajnalán bekövetkezett metafizikai válság
következtében "evilágiakra" és fInem evilágiakra" osztódtak, s e
kettősség rányomta bélyegét gondolkodásunkra is, amely egyre in
kább az evilágira irányulva háttérbe szorította az azidáig vele egy
séget alkotó nem evilágit.' A korábbi fényét és hatalmát vesztett
metafizikával együtt elhalványodott az a fajta művészi megisme
résmód és a vele kapcsolatos reflexió is, amely a létezőknek nem
kifejezetten világi természetét írta le. A Ráció felkelő Napjának fé
nye elől elbújni késlekedő Holdnak (amely jelen esetben a nem
észelvű megismerés minden fajtáját jelöli), bár sápadtan derengve
ott rekedt az európai ember megismerésének horizontján, ettől fog
va esélye sem volt arra, hogy fölvegye a versenyt az erősebb fényű

égitesttel. Ekkor, az újkor hajnalán született meg a konzervativiz
mus, amely a bukott királynők sápadt-ezüst palástjában asszisztált
az Ész uralmának kiépítéséhez, amely őt gőgösen megtagadta és
megvetette, ám ugyanakkor használta, hogy legyőzött ellenfélként
hozzájáruljon az Ész századának diadalához, a modern tudo
mányos szemlélet győzelméhez. A konzervativizmus ezek után
csak rövid időszakokra jutott ismét szóhoz, erejéből csak pünkösdi
királyságra telt azokban a korszakokban, amikor az észelvűség dia
dalát megcáfolni látszottak a történelmi körülmények, hogy azután
annál gyorsabban szoruljon ki ismét az európai kultúra középpont
jából annak peremére. Mindazonáltal az ember végérvényesen so
hasem mondott le a megismerésnek erről a fajtájáról, amely legú
jabbkori történelme folyamán is lehetővé tette a számára, hogy a
létezőket ne csak az emberi ész fényében lássa. Folyamatosan
igénybe vette az Ész napvilágán kívül a nem racionális megismerés
holdvilágát is, és így nyert tapasztalatait időről-időre egybevetette
a más úton szerzettekkel. A nem evilágira irányuló művészi meg
ismerés, amely az európai eszmék történetében az utóbbi néhány
évszázadban konzervativizmusként volt jelen, létezésének kezdeti
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szakaszában is magán viselte azokat a jegyeket, amelyek későbbi

történetét mindvégig jellemezték. Tulajdonságai csak kisebb rész
ben immanensek, többnyire a modernizmussal való szembenállá
sának talaján fogalmazódtak meg. A modernizmus-konzervativiz
mus ellentétpár mind a mai napig áthatja az európai gondolkodás
módot, s az előbbi eszmei túlsúlya által meghatározott közgondol
kodás a konzervativizmust a túlzott hagyománytisztelettel, a fenn
álló rend őrzésével. a világitól való elszakadással és a metafizikai
sággal azonosítja. A konzervativizmusnak e legfőbb tulajdonságai
vádként fogalmazódnak meg egy olyan szellemi környezetben, ahol az
újszerűség önmagában vett értékként, ahol a világiba való belemerülés
és elvallástalanodás az emberiség fejlődésének természetes elemeként
jelenik meg.

Az európai kultúra utolsó néhány évszázadának alapvető je
lenségéről van tehát szó, olyan szellemi eseményről, amelyet
minden gondolkodó érzékelt, s a saját beállítottságának megfele
lően próbált meg leírni. A hátvédharcokat folytató egyházias iro
dalom e jelenséget a szekularizáció fogalmával foglalja össze, ér
vényesítve azon nézetét, mely a középkori keresztény univerza
lizmus nézőpontjából szemléli ezt a folyamatot, s alapvetőert ha
nyatlásként értékeli.i A felvilágosodás gondolkodói az ész diada
lának hajnalát ünnepelték e jelenségben, míg Albert Camus az
ember metafizikai lázadásaként jellemezte/' Mindazonáltal megál
lapítható, hogy néhány és ezért annál jelentősebb és nagyobb ha
tású kivételtől eltekintve ezek az eszmefuttatások a diadalma
sabbnak látszó princípium, a racionalizmus jegyében fogantak, s
így meglehetősen árnyalatlan és korántsem objektív képet feste
nek a racionalista-modernista eszmei áramlatok ellentétpárjáról, a
konzervativizmusról. A szerzők többsége az emberiség önerőből

való haladásába vetett hitét vallva a konzervativizmust egy letűnt

kor kelléktárába utalta. E kérdésben nincs lényeges eltérés a deis
ta álláspont, a liberális vagy marxi ihletésű társadalom- és gazda
ságelméletek között. A konzervatív gondolkodásmód azonban
makacsul tartotta magát, s bár nem vált domináns tényezőjévé a
19. századi bölcseletnek és művészetnek, 20. századi története
egyértelműen előkelő helyet, tartós jelenlétét biztosít számára a
mai európai gondolkodásban. Zenei hasonlattal élve a konzerva
tivizmus az európai kultúra 19. és 20. századi szimfóniájának
basszus szólamát alkotja: ritkán kerül csak a figyelem középpont
jába, csak időnként tölt be dallamhordozó funkciót, csak olykor
olykor kedves a fülnek, ám a zeneértök kihallják a koncertből. és
tudják, nélküle élvezhetetlen volna a zenemű, mert ez a szólam
adja a szimfónia alapritmusát, alaphangját, egész lélegzését. E
szólam gyakran nehézkes és lassú, de ünnepélyes. Ritkán játékos
vagy érzéki, inkább a fenséges témák alaphangnemét adja, variál
ja és színezi a főtémákat. Míg a hegedűk szólama mundán, oly
kor mondén, a csellóké és bőgöké nem evilági és nem evilágról
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való. Gyakran előlegez meg, vezet föl bizonyos dallamokat, ame
lyeket majd a kürtök és harsonák visznek diadalra, ám gyakran
el is marad a főtémától, és nehézkesen cammog a fuvolafutamok
után. Ám e hangszerek megszólaltatásához is ugyanolyan techni
kai felkészültség szükséges, mint más szólamokéhoz, s az európai
művészet oly nagy mesterei játszottak a konzervativizmus hang
szerein, mint J. H. Newman vagy Hopkins, Schlegel vagy Nova
lis, Franz Werfel, Babits Mihály, Sík Sándor vagy Jan Patocka, s
talán még többen vannak azok a gondolkodók és művészek, aki
ket egy-egy művük erejéig érintett meg a konzervativizmus esz
mevilága, ideiglenesen hatása alá kerültek mindannak, amit a
modernizmus eredetileg kizárt az emberi megismerés köréből.

Így a konzervatív gondolkodásmód segédlete nélkül nem születhe
tett volna meg Ady Endre, Jin Wolker vagy József Attila számos al
kotása sem.

Az alábbiakban az európai kultúra szimfóniájának e kisérő szóla
mát szándékozom bemutatni - nem titkolva szubjektív elfogultsá
gomat szépségei és elnézésemet hibái és ügyetlenségei iránt, ám
igyekszem mindig figyelni arra a dallamkömyezetre is, amelyben
ezek a hangok megszólalnak, még ha ennek részletező taglalására
csak akkor áll is módomban kitérni, ha ez a konzervativizmus
szempontjából elengedhetetlenül fontos, meghatározó jelentőségű.

A konzervativizmust a fentiek alapján tehát elsősorban szellemi,
kulturális magatartásformaként, nem pedig irodalmi vagy művé

szeti irányzatként határozhatjuk meg. Olyan jelenség, amely szá
mos irodalmi irányzatban, művészi iskolában testet ölthet, mert
képviselőit nem közös stílusjegyek, azonos esztétikai elvek, az al
kotásmód hasonlósága, hanem gondolkodásmódbeli rokonság kap
csolja össze. Az a fajta attitűd, amelyet a conservo, con+servare szó
tartalma világít meg a legjobban. A latin ige első jelentése a "meg
őrzők", .fenntartok", de használták a "figyelembe veszek", "meg
mentek", sőt "megkegyelmezek" jelentésben is. Az őrzés, a megőr

zés, sőt a megmentés mozzanata az, amely közös a konzervativiz
mus híveiben: a már megtapasztalt, a már meglévő védelmezésé
nek szándéka köti össze, ez a magatartás egyesíti őket a már meg
lévő megsemmisítésére törekvő erők és csoportok ellenében. E ma
gatartásforma tartalma természetszerűlegváltozik és fejlődik, hi
szen a 19. és 20. századi konzervatív gondolkodásmód története azt
mutatja, hogy a konzervativizmus gyakran vesz védelmébe olyan
értékeket, amelyeket valamely modernista törekvés hozott létre, ám
túlhaladva rajta elvetette és feledésre ítélte. (Gondoljunk csak a kö
zép-európai neokatolicizmus húszas, harmincas évektől egészen a
hatvanas, hetvenes évekig tartó értékőrző magatartására, amellyel
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védelmezte többek között az avantgárd irodalom értékeit és vívmá
nyait is egy meglehetősen ellenséges kultúrkörnyezetben.)

A konzervativizmusnak ezt a fajta értékőrző magatartásmódját
folyamatosnak mondhatjuk az európai kultúra 19. és 20. századi
történetében, ám jelentősége nem minden korszakban egyforma:
ciklikus előtöréseinek hullámhegyei és visszahúzódásának völ
gyei láttán csábító lehetőségként kínálkozna a wölflini elmélet ki
terjesztése tárgyalt témánkra is. E megnyerő és imponálóan frap
páns elmélet lehetőséget nyújtana arra, hogya középkor-barokk
vonulatába mint a misztikus-konzervatív világlátásmód új művé
szi megnyilvánulását beilleszthessük a romantikát és a szimboliz
must, s ezzel párhuzamosan, a reneszánsz-klasszicizmus fejlődési

irányt folytatva megrajzolhatnánk a racionalista-klasszikus-mo
dernista irányzatok 19. és 20. századi fejlődésrajzát. Más, történel
mi hátterű magyarázatot kínálnak a konzervativizmus ciklikus
előretöréseire azok a társadalomelméletek, amelyek fő elvükké a
felvilágosodás kora óta az európai gondolkodásban permanensen
jelen lévő haladás-gondolatot tették: ezek szerint a konzervativiz
mus e haladásba vetett hit meggyengülésekor kap ismét erőre,

olyan korszakokban, amelyek többnyire egybeesnek a nagy forra
dalmak, szabadságharcok bukásával és letörésével, hogy azután a
józan emberi ész, a haladás, a modernizmus ismét legyőzze a
konzervatív gondolkodásmódot mint irracionális, destruktív szel
lemi irányzatot. E tételezés szerint a konzervativizmus a háborúk
és forradalmak után pestisként söpör végig a szellem birodalmán,
ám amikor az élet visszatér rendes kerékvágásába, ismét kényte
len átadni helyét a modern és "haladó" gondolkodásnak. Azt hi
szem, nem szükséges hangsúlyoznom ezen elméletek tarthatat
lanságát, amelyek a politikai bal- és jobboldal küzdelmeinek nem
minőség- és esztétika-központú gondolkodásmódját próbálják
meg érvényesíteni a művészetek történetében, hiszen mi sem áll
távolabb a minőség-központú esztétikai gondolkodástól, mint
hogy művészi alkotásokat közvetlen kapcsolatba hozzon konkrét
történelmi eseményekkel, például forradalmakkal. Az ezzel a
gondolkodásmóddal való leszámolás jegyében születő 1989 utáni
filozófiai-irodalmi publicisztika egyik legjelesebb közép-európai
képviselője a cseh Zdenek Pinc, aki Forradalom című rövid esszé-

4Hiány 1992. szept. 16. jében például azt fejtegeti", hogy a latin revolutio egyik szótári je
lentése éppen a kiindulóponthoz való visszatérést jelöli, hiszen
például Nicolaus Copernicus De revolutionibus orbium coelestium
(1543) című munkájában az égitestek örökké ugyanarra a pontra
visszatérő Nap körüli mozgását írja le. A modernizmus haladás
képzetének forradalmak általi megvalósulása a cseh szerző sze
rint puszta illúzió tehát, mert a túlságosan gyors előrehaladás

többnyire "revolutióval", azaz kényszerű visszatéréssel ér véget.
A konzervativizmus képviselői ezzel szemben mintha más tudás
birtokában lennének: nem az új, az újdonság bűvöletében gondol-
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koznak, mint a reneszánsz kora óta az európaiak többsége. A la
tin modus szó és származékai a 14. századtól fogva kerültek a
franciába, s a felvilágosodás korában jelentésmódosulással jutot
tak az európai nyelvekbe, többek között a németbe is "új", "új
donság" jelentéssel. Hová lett ekkorra a 14. században a franciá
ban még használatos modeste "szerény" jelentése! Ezzel szemben
a latin conservare ige védekező, passzív jelentéstartalmát mindmá
ig megőrizte. Ahogyan a Naprendszer bolygói a Nap körül kötött
pályán keringve mindig ugyanoda "revoltálnak", úgy szervező

dik szigorú törvényszerűségekalapján az istenhit köré az égi és a
földi világ a konzervatív gondolkodók és alkotók művészetében.

E világ egyik legszebb irodalmi példáját a szerb ortodox papköl
tő, Petar Petrovic Niegos alkotta meg A mikrokozmosz fénye című

emberiségkölteményében a 19. században.
A konzervativizmus eszmekörében alkotó művész úgy érzi,

többlettudás birtokában van, előre látja az emberiség nagy kísér
leteinek kudarcait, s az azok nyomán való visszatérés kényszerét
egy azt megelőző állapothoz. E többlettudás azonban rendkívül
nehezen fogalmazható meg mind a hétköznapi élet, mind a pozi
tív tudományosság nyelvén: a konzervatív alkotó (is) heroikus
küzdelmet folytat a nyelvvel és a befogadó közeggel, hogy meg
értesse nem mindennapi, nem szokványos üzenetét. Olyan erőkre

és tapasztalatokra, gyakran csak érzésekre hivatkozik mindunta
lan, amelyek nehezen néven nevezhetők, mert lassan kikoptak a
modem ember szókincséből. Nem meglepő hát, hogya 19. és 20.
századi konzervativizmus egyik legfontosabb alkotói attitűdje a
prófétai magatartás. A lepisszegett és megalázott művész/ prófé
ták jónásokként és jeremiásokként dadognak és siránkoznak, eset
leg átkozódnak: közéjük tartozik Novalis, aki Christenheit oder Eu
ropa című prófétikus erejű tanulmányában áll ki azon nézete mel
lett, hogy Európában el kell jönnie a kereszténység új, nagyszerű
korszakának, ide sorolhatók Franz Werfel próféta-regényei és a
Meg nem születettek csillaga című utolsó alkotása, amelyben hitet
tesz amellett, hogy a katolicizmus a jövőben is az emberiség üd
vösségének egyedüli hordozója lesz, és ide sorolhatjuk Babits Mi
hály Jónás-verseit éppúgy, mint Ivan Krasko szlovák szimbolista
költő nemzetostorozó [ehova-versét, Talán a legdidaktikusabb eb
ből a szempontból Zykmunt Krasinski Istentelen színjáték című

drámai költeménye, amelyben a párizsi emigrációban élő lengyel
költő a forradalmiság romboló és a keresztény konzervativizmus
építő erejének összecsapását mutatja be.

A konzervativizmus prófétái meggyőződésük szerint valamely
nem emberi eredetű tudás birtokában hirdetik tanításaikat, vala
milyen nem evilági eredetű értéket őriznek. Az őrzés, a megóvás
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attitűdjével kapcsolatban persze azonnal fölmerül a kérdés, mi az,
amit érdemes őrizni? Valóban azt őrzik-e a konzervatívok, ami jó,
vagy esetleg csupán a semmit, a kiüresedett formát védelmezik
oly nagy vehemenciával? A modernizmus képviselői e kérdések
kel kapcsolatban gyanút keltően gyorsan sietnek a válasszal, s íté
lik el a konzervatív gondolkodásmódot mint holmi kiüresedett és
meghaladott létezési forrnát/' Szinte platóni gondolati helyzetet
teremthetünk, ha úgy tesszük föl a kérdést, akarhatja-e az ember
önmaga számára megtartani a rosszat és elveszíteni vagy elkerül
ni a jót? Van-e olyan épelméjű ember, aki rosszat akar magának?
A válasz egyértelmű nem kell, hogy legyen, hiszen minden igen
lés ellene mondana a józan észnek. Tisztességes kiindulópontul
tehát el kell fogadnunk, hogy a konzervatívok, éppen úgy, mint
bárki más, a jó megtartására vagy elnyerésére és a rossz elkerülé
sére vagy megszüntetésére törekszenek.

Miből adódnak hát akkor az emberek közötti nézetkülönbsé
gek annak megítélésében, hogy mi a jó és mi a rossz? Hivatkoz
hatnánk itt az emberek közötti érdekkülönbségekre, hogy ami jó
az egyiknek, az nem biztos, hogy az a másiknak is, ám mindez a
jó relatív vagy abszolút voltának kérdéséhez, s áttételesen az idő

beliség, a történetiség problémájához vezet. A kezdeti jó ugyanis
az idők folyamán megszűnhet jó lenni, vagy akár rosszá is vál
hat, hiszen az embernek, mint történeti lénynek másra van szük
sége csecsemő korában és megint másra felnőtt korában stb. Amit
jónak tartunk tehát a szó köznapi értelmében, az folytonosan vál
tozik az idő függvényében. Ennek ellenére az idő és az időbeliség

lesz a létezők közös nevezője, s ebben az igyekezetünkben az Im
manuel Kant óta szokásosan megkülönböztetett kettős idő lesz
segítségünkre. Az emberi élettér mindennapi idejét Kant "most"
ok sorozataként írja le. E sorozatban a jelen pillanatok folyamato
san múlttá válnak, s amikor az ember életútjának végén megsza
kad a "most"-ok sorozata, a létező végérvényesen a múltba ren
deződik. E "lineáris idő"-vel szemben létezik azonban egy
.most"-októl független "abszolút idő" is, a heideggeri értelemben
vett nem mindennapisághoz tartozó idő. Az ember számára meg
adatott, hogy ne csak a .most"-ok sorozatában, hanem ebben az
"abszolút időben" is elgondolja magát. Visszatérve a konzervati
vizmus megőrző attitűdjének tárgyalására, a megóvásra, az őrzés

re kísérletet tehetünk mind a lineáris, mind pedig az abszolút
időben. Az értékek azonban, mint bizonyos kémiai elemek, ame
lyek csak a nekik megfelelő elemekkel lépnek reakcióba, vagy az
egyik, vagy a másik időhöz tartoznak. Így azután a lineáris idő

höz tartozó értékek a múlttá váló "mostok"-hoz kapcsolódva ki
vannak téve az elmúlás, a végleges pusztulás veszélyének, sőt bi
zonyosságának, ezzel szemben az abszolút időhöz abszolút érté
kek kapcsolódnak, melyek függetlenek a .most"-ok sorozatától.
Csak ezen abszolút időben válik lehetövé az igazi értékek megpil-
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lantása, amelynek fényében minden "most" is a hozzátartozó mi
nőséggel együtt elnyeri végső értékét.

Az őrzésnek tehát, mint a konzervativizmus legfontosabb moz
zanatának értéktelítettnek kell lennie, olyan értékek megóvására
kell irányulnia, amelyek nem egy "most"-hoz, hanem az abszolút
időhöz tartoznak, nem fizikai ak és külsődlegesek, hanem szellemi
eredetűek, és az ember benső, lényegi viszonyait tükrözik.

Ha mindezt elfogadjuk előzetes kiindulópontul, szinte termé
szetesnek hat, hogya 19. és 20. század konzervatív irányultságú
gondolkodóit, kiváló és kevésbé jeles művészeit nem saját koruk
vallási élete és egyháza bűvölte el, hanem a kereszténység koráb
bi korszakai. Az oxfordi mozgalom keletkezésérőlés szellemi ki
sugárzásáról írva Hilary Fraser irodalomtudós sem felejti el meg
említeni, hogy a Rómához térő J. H. Newman bíborosra a kiüre
sedett, barokk formákat őrző egyház valószínűlegnem gyakorolt
túl nagy vonzerőt. EIUlek oka, hogya "római egyház a 19. század
közepén más jellegű volt, mint a mai modem katolikus egyház.
Túlzottan barokk, elolaszosodott és bizonyára meglehetősen távol
állt az oxfordi mozgalom étoszától. (oo.) Ez számos Rómához térő

angolnál zavart okozott. Gyakran az egyedüli módja az angol ha
gyománnyal való együttélésnek az volt, ha visszanyúlnak a kö
zépkori angol katolikus egyházhoz"." A középkori keresz
ténységért rajongó Novalis Heinrich von Ofterdingen című regényé
vel csak egyike azon számos művésznek, akik a középkorba stili
zálták alkotásaikat, s tudatos filológiai kutatómunkával igyekez
tek a középkor világát a tárgyi kultúrán kezdve a szellemi szférá
ig hitelesen megjeleníteni, még ha ez a kor tudományosságának
vagy a szerző ismereteinek hiányosságaiból következően nem is
sikerült mindig tökéletesen? A középkori kereszténység szellem
iségét nemcsak a művészetek, hanem a modern filológia és tudo
mányok eszközeivel is tudatosan megragadni igyekvők táborát
gyarapítja - másik példaként - a francia [oris-Karl Huysmans
is, aki nem tagadván meg a modern tudományosság iránti elkő

telezettségét, Úton című regényében szinte zolai naturalizmussal
rajzolja meg a finnyás ízlésű filosz, az esztétikai élvezetek által el
kényeztetett városi entellektüel képét: a regény főhőse, Durtal tu
dósként a pozitivizmus, művészként a naturalizmus, emberként
az ateizmus legmagasabb iskoláit kijárva kezd küzdelmet Istenbe
vetett hite visszanyeréséért. Az önmaga, műveltsége és gondolko
dásmódja ellen harcoló embert a jelen egyháza inkább gátolja és
akadályozza művészietlenségével, művészieskedő ízléstelenségé
vel, szellemietlenségével és lelkietlenségével Istenhez vezető út
ján, s amikor a hős Párizsból egy vidéki trappista kolostor magá
nyába menekül, abban nemcsak az ellenséges, materialista-poziti
vista világnak van szerepe, hanem a kor egyházának is, amelyet
(néhány képviselőjétől eltekintve) kisszerűség, műveltségellenes

ség, a lelki ügyekben való járatlanság jellemez. A két világháború
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közötti Csehszlovákia misztika- és nagyságellenessége elől mene
kült [aroslav Durych, a cseh konzervativizmus egyik legjelentő

sebb közép-európai alkotója is a középkorba. Nagyszabású törté
nelmi regényeiben ellene szegült a masaryki ideológia által meg
határozott ún. "kis csehségv-koncepciónak." s a huszitizmus-felvi
lágosodás-pozitivizmus szellemi vonulatával ellentétben a cseh
középkort és barokkot tartotta a csehség autentikus szellemi meg
nyilvánulásformájának.

A konzervativizmus fentebb fölsorolt művészeit, bár egymástól
eltérő korban, műfajban és más-más irodalmi irányzat jegyében
alkottak. egyértelműen összeköti az a törekvés, hogya középkor
ból, annak szellemiségéből merítve ihletet egy olyan új Európa
megteremtésének szükségességére irányítsák a figyelmet, amely
ismét egyetemes és a hit által vezérelt lesz. Novalis mint ennek
az újraálmodott világnak a bőlcselője. Huysmans mint a középko
ri lelkiség naturalista "biológusa", Durych mint a "nagy csehség"
eszméjének képviselője egyaránt a letűnt középkor, a keresztény
szellemi, kulturális és vallási magatartásforrna újbóli fölhevítésé
vel kísérli meg fölmelegíteni a Nietzsche által "fagyos"-nak neve
zett9 újkori Európa légkörét. Kiüresedett formákat akarnak újból
tartalommal megtölteni, szellemi és kulturális tetemek hegyei kö
zül hívják ehhez segítségül a keresztény középkor izzó lelkiségét,
hogy megpróbálják a lehetetlent: az emberisten helyébe ismét az
Istenembert állítani. s föltámasztani a holt metafizikát. Nietzsche
nihilizmusa hasonló tapasztalatokból ered, ám a német filozófus
költő más irányba tapogatódzik: szerinte a Semmivel való szem
benézés jobb, mint a halott metafizika dédelgetése, a holt eszmék
babusgatása. Az persze más kérdés, hogy a valósággal való szem
benézés önmagában nem feltétlenül érték, illetve aszembenézés
aktusát tartalmi döntésnek kell követnie, s annak megítélésében,
hogy a veszteséggel, a Semmivel való szembesülés után a tökéle
tes kiábrándultság vagy valamely virtuális világba való menekü
lés-e az adekvát magatartásmód, meglehetőseneltérnek a vélemé
nyek. Mindenesetre a konzervatív gondolkodók és alkotók a nihi
lizmussal ellentétben a középkori művészetben és bölcseletben ta
lálták meg azt a filozófiai és esztétikai létmódot, azt a teremtett
világot, amelyben alkotókként létezni tudtak.

Korunkban, amelyet a különféle stílusok és értéktartalmak
együttélése jellemez, a lineáris időbeliség elveszítette korábbi je
lentőségét, mondhatnánk, az imaginaritás valóságon való felülke
rekedésével a szokványos történetiség kiküszöbölésének kísérlete
folyik. E szándék szerint - legalábbis így érzékelem - lehetővé

kell válnia a tökéletes szinkróniának a művészetekben, azok esz
tétikai megítélésében és besorolásában, s bár e kísérlet is magá
ban hordozza a tökéletes megvalósíthatóság lehetetlenségét, re
mélhetőleg hozzájárul a 19. és 20. századi konzervativizmus érté
keinek nagyobb megbecsüléséhez, szükséges rehabilitációjához.
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