
AZURPARTI ÉDEN* Itta Cs. Szabó László

1.

Jártam volna én is a tengert Odysseusszal. Míg a Hajós a felesége
után sóhajtva nimfák heverőjén vitézkedik, társai a köves parton elejtik
a vadkecskét s megfalatozzák az olajillatú éjben. Nincs ember, aki ne
forgatott volna égyet ezen a képzeletbeli nyárson. Két gyermekkorunk
van, az egyik anyánk legszebb emléke, a másikat, az ősit Odysseus
mozgó padlóján töltöttük.

Jártam volna én is Dido királynőnél. Kigyúl az alkony a kikötőben,

belehamvadnak a zászlók, csattogva lehúzzák a vitorlákat az árbocról;
zene szól a hullámmosta márványoszlopők mögül, szőnyegek virítanak
az ablakokban, nyujtott ima száll egy toronyból, egy cigányasszony ül a
kikötőlépcsőn s pénzt, szép leányt, hosszú életet jósol a tenyerünkből.

Mint a papírcsónakok egy dézsa vízre, úgy erednek őskori emlékeink a
Földközi Tengerre.

Három félszigete közül a középső fogta be a legtöbb meserajt. "Az
ősi föld, apáink édené": Itália. Isteneket rabolt Hellászból és császárokat
szerzett Ibériából: a-másik két félszigetről. Isteneket Egyiptomból és csá
szárokat a sivatagból. Császárokat északról, Galliából, Moesiából, Pan
nóniából. S Istent Palesztinából. Tengeri hazánknak Itália lett a kincses
kalózbarlangja.

2.

A vendéglátóké az első szó. Azoké, akiknek Odysseus és Aeneas
nyelve volt az anyanyelvük. Szavaikból szőtt négyes virágkapun át lép
az olvasó az azúrparti édenbe. S Homérostól az utolsó gall-római költőig
századokat öregszik minden kapunyílásban. Mert hiszen nem Homéros az
agastyán, mí vagyunk háromezer évvel öregebbek, de csöppet se oko
sabbak nála.

Ebben a könyvben a mondának, mesének s a szájhagyománynak
hiszünk. Tudjuk, hogy a tudomány időnként töredelmesen visszatér hoz
zájuk magyarázatért. Elhisszük tehát, hogy trójai menekültek ugrottak ki
új honfoglalásra a kecskerágta törpe bozótok közé s a sokoldalú és sok
arcú istenek segítségével felvirágoztatták békés birodalommá. Egyszer
volt a földön hosszú béke, a római. Jól fohászkodott az elején Horatius
és Vergilius, s tudta, mit sirat a végén gall költőutódjuk, amikor a Tibe
ris-torkolatban hajóraszált lángbanálló hazája felé.

3.

Márványcsarnokban, mozaikpadlón, porfír és arany oszlopok közt
lakott a római fegyveres hatalom és a római lélek uralma. A lélek ural
mát azonban Szent Péter széke süllyedő paloták, néptelen csarnokok,
csonka oszlopok közt is örökölte a captólíumí istenektől. Sárkunyhó,
kaliba állt a palota helyére, Róma kiürült s összeszáradt, igéi azonban
oda is elszálltak, ahol kicsorbult hajdan a rövid kard s a sas-jelvények
lehanyatlottak. A prokonzul székhelyét püspökök örökölték, akik Róma
nagyságára tanították a hosszúhajú északi katonakirályokat. Egy rom-

• Bevezető egy Itálláról szóló versgyüjtemény elé. Az antológia 250 versből áll, Alcuinnal
kezdődik. a IX. században s Idegen része A. Huxleyval. a magyar Jékely ZoItánnal végződik.
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város, kirabolt sírok, tetőtlen paloták, födetlen csarnokok, feltépett utak,
összetört viasztáblák, kidőlt mérföldkövek, leomló táboroszlopok nagy
ságáral Nem kellett sok tanítás, mert a barbárok sose hitték el, nem mer
ték és nem akarták elhinni, hogy vége a birodalomnak. Fatornyos hatal
muknak is csak úgy volt íze, ha azt hihették, hogy Rómától csikarták ki;
kevély képzeletükben mindvégig a világ -urával leveleztek s árnylégiók
kal dacoltak. Igy született a mai Európa. Nagy Károly Revennából - egy
torz, törpe Rómából - hozatott oszlopokat a székvárosába, egy angol
pap volt a kedvelt minisztere, mert tökéletesen tudott latinul s magánál
fogott egy longobárd szerzetest, mert jól beszélt görögül. Köröskörül az
irtásokon, rengeteg erdőkben, Glastonburytől és Clunytől Tihanyig s még
messzebb a csupaszképű papköltők Róma nyelvén áhítattal ismételték a
porladó Rómáról azt, amit az aranykor költői egy élő világhatalomról s
egy milliós városról zengtek.

...
tJnmagukról csak sokkal később kezdtek énekelni a barbárok. Elő

ször franciául, helyesebben azon a nyelven, amely a francia őse. Kevéssel
azelőtt pitymallott a második keresztény ezredév.

Három századig a lovagi mulatságnak sa lovagcsúfolásnak, az isten
imádásnak s a papugratásnak egyaránt a franciák a mesterei. Már a
birodalomban is ők voltak az irodalmárok, most aztán szabad vásár a
világ a rajongásuknak s a tréfacsináló kedvüknek. Ok tudják legjobban,
mí kell, miféle csemege a címereseknek, de azt is, hogy min röhög a
nép a címeresek kárára. Az egyik versben sárkányokat aprít a lovag,
a másikban elnadrágolja a paraszt vagy túljár az eszén a plebejus Róka.
Mondani se kell, hogya sárkányölésnek egy lovagteremben ül a hallgató
sága, az úrtáncoltatásnak egy pincekocsmában.

De a hosszú jelmezbálba, amelynek lovagélet a neve, trójai és
görög vitézek ís belevegyülnek: láncinges és sisakrostélyos Príamusok,
Achillesek és Nagy Sándorok. S a kapuálló templomszobrokon Apollo
képe is föltámad az ifjú Krisztus arcával s föltámad a szenátori tóga is
a próféták és apostolok testén. A szó s a kő egyaránt továbbadja az
antik örökséget. 1200 táján még míndig nagyon keveset felejtett vagy
megint nagyon sokra emlékszik belőle a délfrancia szobrász s az észak
francia költő.

5.
Az összeomlás után Itália majdnem tétlenül tűrte ezt a csodálatot.

Nem maga mentette meg magát, hanem Észak képzelete. Yarmouth,
Canterbury, Aachen, Fulda, Orléans, Rheims, Chartres, Esztergom sokáig
volt annyira Róma, mint az Urbs. "

A középkor végén azonban Róma kiegyenesedik. Világtanítói jussát
követeli, s Észak a hosszú, önkéntes tisztelet hatása alatt szinte első szóra
megadja. Fölemelkednek az antik arányú lombárd és toszkán templomok,
egy délolasz szobrász a vésőjével fölviszi Toszkánába a görög stílusérzé
ket, egy nagyzoló római prókátor papíron, nyílt levelekben s rangosztó
üzenetekben családi birtokként kezeli a világuralmat, s egy száműzött fia,
egy költő a szülőföld dicsőségére s az ősök tetteként énekli Karthago
pusztulását. Mind lábujjhegyen állnak, homlokukkal a Pantheon kupoláját
súrolják s szikrázó ujjakkal nyúlnak a csillagokig, amelyek Odysseust s
Aeneast eligazították hajdan a tengeren.

S a világ nem mosolyog. Nem űtközik meg azon, hogy a törpe utód
túl hosszú tógában feszít, rálép s belebotlik. Chaucer, "az angol költészet
apja" fiatalkorában még a legnagyobb középkori költőiskolától: a fran-
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dától tanult. De utolsó s legnagyobb művében egyik figurája, az oxfordi
tudós már Petraca lábánál ül. Körülbelül az ő életén vonul át a francia
és olasz világtekintély vízválasztója. A XIV. század második felében tar
tunk. Attól kezdve Itália gyűlölve tisztelt, majd megalázva irígyelt, de
vitatlan mester a francia forradalomig.

6.
A régi Európának volt egy un nyelve, a latin. Nem a születési,

hanem a szellemi nemesség beszélte. Nyelví-formai műveltségük Erasmus
életében alkonyul le, azokon az okos lakomákon, amiket egy kerti lugas
ban élveznek, a városszélen, egy perccel a hitújító orkán előtt.

Közben s párhuzamosan azonban kezdik a népek egymásra hegyezni
a fülüket. Mit m..9nd a bolond? Hogy hívja a kenyeret s a bort? Mért úgy
s mért nem úgy, mint én? A nemzeti érzésnek a fül volt a bölcsője s az
idegengyűlölet a dajkája. Visszájáról kezdődött ez az érzés, tagadással.
A franciák előbb gyülölték az angolt s az angolpárti franciákat - már a
középkorban is voltak kollaboránsoki - s csak azután lettek hiú hazafiak.
Az angolok különböző partraszállásokból tudták meg, hogy ők angolok,
akik a kontinensen tönkrenyilazzák a cifra francia lovagsereget. A velen
cei "külföld"-re ment Nápolyba s a firenzei "meghódította" Písát, de egy
húron pendülve vetették meg a barbárt, akinek már a neve is tüske a
bársonyos olasz ajkon. Meg is lágyítják, amelyiket érdemes, így lesz az
angol Hawkwoodból Acuto és Szibinyáni Jankból - Zsigmond király kí
séretében - Bianco, azaz Fehér lovag.

De a fül után a zsebben is ébredezik a nemzeti érzés. Szent Péter
széke az egész világnak' adószedője. Nemcsak a nyelvet, jogot és az eper
fát örökölte Rómától, hanem a ládafiát is. S jön egy nap - először a
császárharcok idején -, mikor a népeknek eszükbejut. hogy miért 'tel
jék meg éppen az ő aranyukból? Miért jusson éppen olasz papoknak
kristálykehelyre, márványlépcsőre a német, francia, angol stb. pénzből?

A kérdés már protestáns, jóval Luther, Kálvin, Knox és Méliusz Juhász
előtt. Szinte fölösleges mondani, hogy német ajkon a leghangosabb. Ezzel
a kérdéssel kezdik meg sorozatos kivonulásukat az európai népközösség
ből. De a gondolat, mondom, más népnek is eszébejut s minél gazdagabb,
annál inkább.

Ezer esztendős szeplőtelen ragyogás után fiatal nemzeti indulatok fel
hőznek Róma arca előtt. A történelem egyik csúfondáros nagy ellentmon
dása, hogy ezeket az ifjú önvédelmi indulatokat éppen a Róma-rajongó hu.
manizmus szabadította föl saját bálványa ellen. Túlgyőzött a célon. Ki hir
dette először az egyéniség korlátlan jogait? A humanisták. Helyi zsar
nokoknak akartak hízelegni a' gondolattal, de mások is éltek vele. Minden
népben s minden anyanyelvben ifjú gőg ágaskodik. A világ megtelik fél
lstenekkel. akik önmaguk mértékei s fölvetett fővel állnak Róma elé.
A humanista, protestáns Hutten latinul s a humanista, katolikus Du Bellay
franciául tagadja meg a hatalmas várost, Raffael és Michelangelo műhe

lyét, holott őseik térdreroskadtak a sárkunyhók előtt. Csakhogy őseikben

még osztatlan volt a lélek s önkéntes keresztény alázat lakott az ifjú
nemzeti gőg helyén. Egyik hitében, másik nyelvében szakadt el a huma
nizmus szent városától, s a lázadás lelkei éppen a legkülönb tanítványok.
Igy van minden szellemi forradalomban. A mcsternek nem a tudatlanoktól
kell félnie, hanem a méltó de ellenséges utódtól.

"TagaQj meg, hogy követhess" - üzente egyszer jó életösztönnel
Gide egy fiatal költőnek. Ezt üzeni Róma is a fogcsikorgató, felszabadult,
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hiú, de ingatag nemzeteknek. Dühösen zúgnak a levegőebn a friss rajok,
mégis ragyog az elhagyott arany kaptár. A XVI. századba értünk; nem
zedékek dolgoznak az új Szent Péter bazilikán.

7.

Az öndédelgetés - népek, fejedelmek, költők, városok, rablóvezé
rek kultikus önszerelme - Itáliában sarjadt ki egy mohos ókori törzs
ről. Élő embernek először itt állítottak újra lovasszobrot. Aggasztó jel
volt, hogy mindjárt a második vagy harmadik modell egy bőkezű

martalóc.
A XVI. század elején öt-hat önálló fejedelemség néz farkasszemet

a félszigeten. Tombol bennük az önszerelem, korlátlanul kiélik hatalmi
ösztönüket s dióhéjben előre lejátszák Európa diplomáciai történetét.
testükön mutatván be elrettentő, de hiábavaló példa gyanánt a hirhedt
"egyensúly politikát". Ennek a politikának sose nyugszik a mérlege.
Folyton új súlyt kell vetni valamelyik serpenyőjébe a másik ellen. Gyak
ran egy idegen kardot. Az olasz fejedelmek sorban belehajitották egymás
ellen a francia, német angol, svájci, spanyol kardot. Mohóságuk harc
térré, aztán gyarmattá változtatta Itáliát. A XVI. század derekán Velence
kivételével az egész ország fölött elkezdődik a hosszú éjszaka.

Van egy reneszánsz angol rémdráma, Gyöngéd Gyilkosság acime.
Dermesztően illene Itália megszállása fölé is. A népek, mint egy lealjasult
Othelló meggyalázták s aztán tovább szerétték.

Tíz spanyol tiszt közül mindig akadt egy, aki a szabadrablás idejét
a borospince vagy hálószoba helyett egy könyvtárban töltötte, tíz le
látogató idegen püspök közül legalább egy beleszeretett a márvány
csonkokba, tíz nagyúr közül legalább egynek a kíséretében akadt egy
költő, aki végigjárta Vergilius nyomdokait s egy festő, akinek a füzete
megtelt kerek templommal, ciprussal, szicíliai öbölIel, minden tizedik
zsoldoskapitány közül akadt egy, aki lelépte az ókori csatamezőket, lelki
szemével még egyszer hadirendbe állítva púnokat és rómaiakat, a köz
társasági párt s a diktátor csapatait. Itália a XIV. század végétől a XVI.
század közepéig gazdasági és politikai hatalomként, attól kezdve a francia
forradalomig víg gyalázatban s lerongyolódva volt a világ tanitómestere.

Ezúttal is nagyon sokáig tartott, amíg az átöröklött makacs képzetek
átigazodtak a megváltozott valósághoz. Franciaország és Anglia már régen
nagyhatalom, mikor a franciák és angolok még megilletődve törölgetik
a lábukat a toprongyos, lezüllött, szégyentelen házigazda küszöbén,
Szolgaságuk két évszázadában az olaszokban nincs egy krajcárnyi önér
zet, de eget ver a gőgjük. Kegyeket osztogatnak az alamizsnáért.

Szétszóródnak a világban, okosak, ügyesek és romlottak. Méreggel
fizetnek a méregért: megmételyezik a megrontóikat. Rájuk lehet bízni
egy várépítést, egy zenekart, egy templomfalat, de nem egy politikai
titkot. Életük árán is mulattatja őket a cselszövés, a "combinazione".

8.

Grand Tournak: Nagy Körútnak hívták azt a déleurópai utazást,
amely két-háromszáz esztendő előtt a régi urak rendszerint gyatra neve
lését megkoronázta. Az útból azonban itt-ott volt valami haszna az ágról
szakadt okos embernek is, mert a nagyúr vagy fölszedte a cselédei közé
vagy megtömte az utizsákját könyvvel, metszettel, szoborral azok számára,
akik otthon alaposan meg is nézték. Magyar grófok kíséretében is akadt
festő, igaz, hogy osztrák.

Az utasok nemcsak a művészetért mentek Délre. Sőt abból nagyon

702



keveset láttak. Százötven-kétszáz esztendő fért a szemsugarukba. A mienk
a katakombáktól Guardiig tágult, de kicsúszott belőle minden egyéb, amit
1600 és 1800 közt lernértek. fölirtak és körülsétáltak.

Először is az antik Rómát tapogatták ki. (Magna Graeciáig, vagyis a
délolasz görög gyarmatokig már nem nagyon ért vissza az emlékezetük.)
Álltak ott, ahol Caesar áldozott, Horatius nézte a Soractet s Vergilius
beszélgetett az öreg méhésszel. Aztán lementek az olasz költőkért. Ami
a modern embernek Balzac, Stendhal, Hugo, Baudelaire, Rimbaud, Proust
vagy Gide, az volt nekik Petrarca, Pulci, Ariosto, Guarini, Tasso. Kezdtél
volna el valami híres részt:

Quando Angelica vide il giovinetto
languir ferito, assai vicino a morte ...

a legtöbben betéve folytatták volna. (Még Goethe, Byron és Széchenyi ís.]
Aztán zenét akartak hallani. Egész Itáliában zengett a jó muzsika, a
zeneköltőké s nem a verklisekél Minden valamirevaló székhelynek két
fejedelme volt, egyik, aki a trónocskán ült, a másik egy herélt, aki estén
ként sokkal magasabb trónról énekelt az Operában. Aztán a politikai
tudományokat akarták megismerni. Ifjú státusférfiaknak ez a feldarabolt
s megalázott föld a mesteriskolájuk. Mert amit az olaszok nem tudnak
saját hasznukra fordítani, arra remekül megtanítanak másokat, exportál
ják a hadtudományt, statisztikát, diplomáciát s általában mindazt, amit
akkor államtudománynak pívnak. Eszakról délre haladva, egy tizenhetedik
vagy tizennyolcadik századi utas noteszében előfordul a torinói udvar pom
pája s a piemonti parasztnyomorúság, Genova föggőkertjei s a Doriák, a
veronai aréna s Palladio vicenzai remekművei, alombárd rizstermelés s a
milánói grófi házak, a dogeválasztás, a velencei szenátus (s megint Palla
dio), Livius és Vergilius szülővárosa, a bolognai festőiskola - Guercino
és Guido Reni nekik a legnagyobb festő - Ariosto sírja és Tasso börtöne
Ferrarában, a toszkán felesgazdálkodás s a Mediciek ritkasággyüjteménye
(láttak egyszarvú koponyát, háromméteres lófarkat s emberevő csecsemőt
spírituszban), a trasimenusi és cannaei csatatér, a Bandusia forrás, a Szent
Péter templom, Raffael Madonnáí, római szobormásolatok (abban a hiszem
ben, hogy görög remekművek), a pápa húsvéti miséje, Nápoly farsangja s
gyönyörű templomai, Vergilius sírja s közben az Alpoktól Sziciliáig há
romszáz' különféle opera, amiket selyemhuzatos páholyban hallgattak,
gyertyafénynél s terített asztalnál, a falatot s a magas Cét egyszerre
szúrván az aranyvillára. De nem fordult elő a noteszben Paestum, Selinunt,
Taormina: görög-Itália kőoltáraí, Cerveteri, Tarquinia s Volterra. az
etruszkok víg sírkamrái, a mennyei Pásztor körül lombosodó mozaikok
Rómában, Ravennában s Monrealéban, Giotto, Uccello, Mantegna és Piero
della Francesca festett drámái és a siénaiak festett áriái, nem fordult elő

se Dante, se Monteverdi, se Palestrina s legtöbbször Michelangelo sem.
Semmi, amiért száz éve lejárunk. Galambdúc ízlésünkön mindig csak egy
ajtó van nyitva.

A szellemi hagyatékot, a holt és félholt leltárt mind magasabbra
értékelik - gondoljunk arra a hosszú rajongásra, amellyel Goethe neki
készül az egyetlen római útnak -, a nép becsülete azonban folyton süly
lyed. Mintha csodálnánk egy gyümölcsöt s megvetnénk a termő fát.
Északon még a korlátlan királyságokban s az arisztokrata társadalmakban
is győz a puritán polgári morál s a haszonelvi bölcsesség; az élet érték
rendje gyökeresen megváltozik. S ez az értékrend könnyűnek találja az
olaszt. Az idegenek másolható mintákért és lemérhető példákért utaznak
Itáliába i sírokért rajongva rátaposnak az élőkre. .

Pedig jobban tették volna, ha lelketlen arányszámok helyett a lélek-
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ből mentenek föl valamit Eszakra. Valamit a gátlástalan, görcs nélküli,
természetes mediterrán lélekből. A protestáns visszafojtás világszerte
megbénítja a víg ösztönöket - (nem minden ösztönt, csak a vidámat) -,
a Szorgalom az Oröm fölé kerekedik, elítéli, megveti s kitiltja a társa
dalomból. Mindenki rab ezentúl, a rabtartó tőkés is az. A munka rabja.
A vpág a tücskök hatalmából átkerül az öntelt hangyákéba. Megkezdő

dik az ipari kapitalizmus.

9.
A festői tájat, két vulkán s két tenger honát s benne egy festői

népet a romantika fedezi föl a francia forradalom után. Piaca van a nép
viseletnek; a citromárusok, aratók, pásztorok és fogatlan hegyi tolvajok
parasztcsokorrá állnak össze a templomlépcsőkön és ahidaknál. Markó
Károly is itt szerzi be szalmasüveges dudásait a tájképekhez. S e tájban
már nem az a szép, ami rendezett s királyi, nem is az, ami hasznos s a
nemzetgazda öröme, hanem, ami szilaj s méltó a viharos kebelhez, nem
az emberi szép, hanem az emberfölötti, nem ami terem s fizet a mezei
szorgalomnak, hanem ahol boronghat a lángész sértett, magános büszke
sége. A rom, a tűzhányók s a holdfényes tenger. Mint az Alpok vagy
Arábia vagy az amerikai őserdő, Itália is csak .díszlet a zseni-póz mögött.
Minden szirt, ciprusliget, minden tekintet az ő lelkiállapotát veri vissza.
Szép vagy, mert én sirattalak I Megmaradsz, mert én búcsúztam tőledI
Szerencséd van, mert versre hangoltáll - gondólja a romantikus. Mélabús
önzéssel robog át az országon s egy-két garast vet a bukfencező koldus
Apollóknak.

10.

A bukfencező suhanc Apollo azonban egy szakasz puskacső elé
egyenesedik ki alombárd kaszárnyaudvarokon. Osszeesküvő hazafivá ser
dül. Messzehangzanak a sortüzek, meghallják a határon túl is. Az olasz
vérével váltja vissza becsületét a népek szemében.

Először angolok hallják meg a dörrenéseket. Nincs párja a flottának,
senkitől se félnek tengeri fellegvárukban s minthogy sok százezer színes
dolgozik nekik az ültetvényeken, önzetlen jóakarói a kontinensen ver
gődő kis népeknek. A mult század derekán még az olasz is az volt s a
német is csak lázálmaiban nagy. Mindkettőt Bécs tartja megosztva, Délen
helyőrségekkel, német földön fejedelmi klienseivel. Jól ismerjük ezt a
politikát; Divide et .Impera volt a neve a Dunavölgyben. S ha fegyverrel
nem is, yerseikben mind egymásra találnak, akik szabadulni akarnak a
kétfejű sastól. Magyarok, németek, olaszok.

Kísérteties azonban, hogy mennyire bele van irva a jellemük akkori
álmaikba. Magyarok s németek álma közös a szabadságról. De míg a
magyarok a világszabadság zászlóját emelnék föl az utolsó harcból, a
németek egy nagyot ugorva egyenesen a világhatalomét: az elejtett
Hohenstaufen lobogót. Még nincs országuk s már az ősi birodalom kéne
nekik. Ahogy mi szántogattuk ártatlan pogánykodással a folyók fenekét
Attila koporsója után, úgy merül a képzeletük olasz folyókba a német
római császárok lesüllyesztett teteméért. De az ő halottköltögetésük nem
olyan ártatlan, mint a míénk. Iszonyú démonok kelnek ki a császársírok
ból, uszító kísértetek, akiket sorozatos lélekmérgezés után tankkal és
repülőgéppel kell szétverni folyóágyaik körül Szicíliában, Délitáliában
és az Appenninekben.
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11.

Közben az olasz művészet fonalát a raffaeli rokka körül lefelé
gombolyítják: visszafelé a Trecentóba és Duecentóba, előre, az utolsó
barokk titánokig. Burckhardt, mint egy új Dr. Tulp a hatvanas években
egy olasz századon, a Quattrocenton mutatja be a reneszánsz műveltség

mintabonctanát. Száz tanszék fog élősködni ezen a leckén.
Az utas már nem tud olaszul, kézzel-lábbal is eltalál a képtárakba

8 legfeljebb Dante kedvéért nyúl szótár után. A művészetből azonban
sokkal többet lát, mint ősei. Szunnyadó báb-képeknek, báb-szobroknak,
báb-épületeknek pillangószárnyuk nő. Ahogy a Röntgen-sugár fölfedi
a láthatatlan képet a látható festékréteg alól, úgy fedezi föl a szem az
üres umbriai és toszkán égben a primitív arany angyalokat, Fra Angelico
szívárvényaít, a gótika csipkéit és fúrészfogait.

Az izlésnek is megvan a körjátéka, amelyből hol egyik, hol másik
résztvevő szorul ki. A városok felváltják egymást a vándor jlt.J.tervén,
Siena, Arezzo, Orvieto, Gubbio kiszorítja Bolognát, Pármát, Vicenzatr
Assissibe már Giottóéret térnek be, nem a Mínerva templomért, Nápolyba
az Anjou sirokért, nem a San Carlo színházért, Veronába a San Zenóért,
nem az arénaért.

Mégis a polgárnak a toszkán kora-reneszánsz az igazi szivügye.
Osét, a szabad városlakót tiszteli nagyjaiban. Siena és Firenze a világ
bankárai voltak, lakói nemzetközi hitelezök és gyapjúkereskedők (a kettő

akkor egy); hadikölcsönök kamata, angol gyapjú és kisázsiai festékanyag
ára virult ki szinekké műpárto1ás közben a kápolnafalakon. Sok juhot
kellett lenyirni és sok háborút megvívni, amíg Benozzo Gozzoli 'és Ghir
landaío freskóin bankár és exportör mind fölsorakozhatott dölyfös néző

ként a csodatettek köré. Ösök csarnokában jár a polgár s megilletődve

hazaviszi mintának a palotáikat. Európa megtelik körúti bérházakkal,
amelyek Medici és Strozzi palotának képzelik magukat.

Egy hatalmas; \. fölényes, gyarmatosító Európa műélvező évtizedei
ezek és Itália a kedvenc vadászterülete. A polgár másfél év helyett egy
két hónapra utazik le, de gyakran. Az átlagnak jobban tetszik a levelező

lap, mint az eredeti kép, csak ekkora? - döbben vissza a Canal Grande
tól s milyen büdös! Gyöngyház képeket, kagylót, gipsz Dante-fejet s egy
arasznyi Colleoni szobrot visz haza szobadísznek. De minden századtk
villámsujtva áll az .igazi remekművek előtt.

Titkos hiányérzés gyötörte a szerenesés kort, s a fiaí a létükből

hiányzó harcos nagyságot beleálmodták a régi művészekbe, Lángész,
szenvedés, magány töviskoszorús szentháromsággá fonódott a polgári
esztétikában. Nyugodt életükből mesterségesen termelik ki a szenvedést;
tragikusra hangolt alkotásuk fölött Dante, Tasso, Michelangelo komor
csillagképe világít. A művésznek - szerintük - kell a hősi bukás,
hogy műve utóbb megszenteltessék. Messze járunk már attól az okos,
vidám utastól, aki hideg fővellemérte az oszlopokat és kupolákat. Az
arisztokraták ajánlólevéllel és körzövel, a romantikusok a szeretójükkel
és önző sóhajokkal, a polgári esztéta tragikusan fölemelt homlokkal,
"társtalanul" járta a klasszikus országot. Az életstílus a legnagyobb
zsarnok.

12.

liA világ csak hangulat" a század végén. Elzúgtak forradalmai, bele
fáradt nagy reményeibe, megtagadja a titánokat. Mint a középkor végén
a katedrálisok, az ő eszme-szentegyházai is csonka toronnyal abbamarad
nak, mert építés közben kíhűlt a hit s az önbizalom. Nyugtalan elóérzettel,
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ideges kacagással, elkényeztetve s önmegvetőn él a pillanatnak, gyanút
lanul s mégis szorongva készül arra a harcra, amelyet a mindennél vére
sebb XX. század fog megvívni új próféták zászlói körül.

Elkap egy csengőszót, egy öszvér kopogást; egy glícíne-fürtöt,
egy libegő papi köntöst, egy vörös fal mögött lobogó ciprust. "Ma reggel
feketén bólong odakünn a lombok árnya a napsugaras muszlin-függünyre.
Néha leválik s lehull egy-egy függönyminta a falevéllel együtt, amelynek
árnyéka volt," Ez ís Itália.

Tudjuk, a festészetben is így változik a szem belső meggyőződése.

Poussin fölmagasztalt, hősi tájai a hegyek és gúlák nagy rendjében,
Fragonard és Guardi villanó alakjai és telt lombjai egy kerti ünnepen,
Corot kiszáradt, napos medrei az emlékek párafátylain át, Manet s Whist
ler pillanatképei két hullámcsobbanás közt mind, mind a természetet
ábrázolják; mindegyik hú hozzá a maga módján.

13.

Okortudomány, régészet, néprajz, lélektan és társadalomtudomány
nemcsak a sírokban, bennünk is mind mélyebb leletekre bukkan. De ami
a földben értelmetlenül rozsdásodik, mellünkben még lélekkel él: hallá
sunkat. nyelvünket, indulatainkat igazgatja. Az új tudományok fényénél
tetteinkben, félelmeinkben megvilágosodnak a mondák s újabb istenek
támadna Uranos mögött. A világteremtő isteneknek is voltak ősei s azok
is lelkünk műhelyében lappanganak. A homályból nyujtják a vasat, szer
számot az öntudat látható kovácsának.

Ezzel a multba megnyúlt tekintettel pillantunk ma Itáliára. A klasz
szikus ország értelme vísszaofvad a mediterrán egységbe, a krétaí, trójai.
egyiptomi, hittita, pelázg, íón, dór, ligur, etruszk, szabin és latin hagyo
mányba. Pár évtized előtt egy történésznek eszébejutott, hogy a törté
nelemben nincsenek vízhatlan- korszakok, ősi tüdő lélekzík az új népek
ben is, s bizonyításul belefogott - Szicilia történetébe. A mú félbemaradt,
de a szándék eleget mond. Aki az olasz föld egyik pontjára néz, mindig
egybelát négy-ötezer esztendőt.

A mai szem legszívesebben a legrégibb nyomokon kalandoz. Olyan
helyeken s tárgyakon, amelyekre pár évszázad előtt nem is gondoltak.
Igaz, hogy ami akkor a láthatár peremén csillámlott (a hellenizmus s a
konzuli Róma), a mi távlatunkban megszürkülve a középtérbe csúszott
előre. Goethe klasszikus álmainak abelvederei Apollo volt a kapuöre,
a miénk fölött a farkasmosolyú veii Apollo virraszt.

14.

Mi jellemzőbb a vágyra s a kielégült vágy után az utas választására?
Dürer, Montaigne vagy Evelyn útinaplója? Des Brosses, Gray vagy Horace
Walpole levelei? Heíne.s Wesselényí Polixéna vagy Gautier rajzai? Az,
amit Chateaubriand, amit Gogoly, amit Humboldt, amit Stendhal, amit
Dickens, amit- Veuillot, amit Vernon Lee vagy amit Liszt Ferenc látott
Rómában? Gorkij nápolyi munkásnovellái, Anatole France régészeti sétái
Bonival. Boysleve mélabúja a Borromei szigeteken, Taine előre meg
fontolt fölfedezései, Samuel Butler alpi túráí vagy Hilaire Belloe gyalo
gos zarándokútja? Határomat a versekre kellett szabnom.

Délre tekint a nagy emléktemplom és Du Bellay, -Goethe, Byron,
Shelley, Platen, Lamartíne.. a Browning pár, C. F. Meyer, Noailles grófnő.

Régnier, Nietzsche, George, Rilke, Lawrence és Babits a tartó oszlopai.
Vannak hiányok, amelyek engem is megleptek. Heine csak prózában irt
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Olaszországról, verseit az aszaki tengerre húzta a honvágy. (Hamburgi
volt.) Victor Hugo a nagy nép-költögető, aki hegylakó törzsek fülébe is
beleharsogta a néptestvériség trombitáját, elfeledkezett a szomszéd test
vérnépről. Schiller és lángeszű fegyverhordozója: Hörderlin Itáliában is
csak a gyarmatosító Hellászról vett tudomást. És hiányzik egy elképzel
hető gyönyörű költészet, amit a körülmények fojtottak néhány fényérzé
keny nagy lélekbe. Hiányzik az a tükör, amelyben Itália nézhetné ma
gát, ha Mörike lejut valaha Délre a cleversulzbachi paplakból és Aran-y
anagykörösi tanárlakásból.

15.

A témára az angol lírának volt a legszélesebb húrozása. Milton
eminens iskolai dolgozatai olasz verselésből, Oli ver Goldsmith erkölcsi
feddése a tunya, babonás néphez, Byron és Shelley Itália-ébresztése,
Wordsworth erdei virrasztása Como fölött, Browning Quattrocento-képei,
Dobell és Elizabeth Browning hódolata a trikolor előtt, a Rossettik mü
élvezete, Lawrence pogánykodó halott-kultusza, T. S. Eliot pokoli iróniája
címszónak is odataláina egy-egy stíluskorszak fölé. Mindenütt jelenvalók,
de Firenzét versben és prózában egyaránt szorosabb birtokuknak tekin
tik. Még elég északi ahhoz, hogy tiszteljék s már elég déli, hogyelcsitítsa
napszomjukat. Ök a leginkább latinizált északi nép, szigeti-északi gőgjük

nek mégis vannak naiv elszólásai. Velence elmerülhet, írja Shelley
halálos komolyan, a hullámok úgyis örökre továbbadják a hírt, hogy
ott lakott Byron. S halála után ugyanígy szenteli fel ő is Itáliát - angol
szemekben - angol hamvvederré, amelyben szíve Keats szíve mellett
porlad.

A franciáknak nem ilyen szabad a szívük: régóta s egészen Párisnak
adták. De ha Páris a halálos szerelmük, Róma ennek a szerelemnek az
anyja; leányuk csókját adják vissza az arcára. Téged szerettelek volna,
ha nem lenne olyan gyönyörű a lányodl Mélyebb árnyékkal, erősebb

metszéssel az ő vonásait tükrözi a szép s még mindig kívánatos arc.
Ugyanaz a homlok: a két Pantheon, ugyanazok a szemöldökök: a diadal
ívek, ugyanaz a fogsor: az oszloprendek, ugyanazok a mozgékony szög
letek és gödrök: a rue Mouffetard s a Campo dei Fiori.

De minden franciában van egy törpe Richelieu, aki az európai
sakkjátékban a hátsó nagy figurákat a hazájának tartaná fenn, a többi
nép legyen a paraszt-sorI Sose lelkesedtek a latin nővér szabadság
harcáért. Nekik Itália úgy kedves, ahogy a francia hatalmi politikának:
Genova, Parma, Firenze, Róma, Nápoly stb. külön ország, Franciaország
viszont legyen akkora, mint az ősi Gallia, mely három tengert köt össze.

A német vágynak három kaptára volt: az orientális Velence (árut
fl művészetet egyaránt innen importáltak), a nemzetfölötti Róma (német
római császárok képzeletbeli székhelye) és Szicília, a szép kisértő, amely
nászágyába fojtotta daliás északi szerelmeseit.

A magyaroknak jó volt minden hely, hisz a Dunántúlon elakadt
nomád vándorlásukat folytatták egyenként a Po felé. S itt a helye, hogy
oldalági hún utódokként a tágabb család nevében tisetázzunk egy rossz
hiszemű tévedést.

Attila nem úgy kímélte meg Rómát, ahogy képeken és szobrokon
ma is látható. Raffael freskóján s Bernini domborművén- micsoda veszé
lyes propagandafőnök mind a kettő I - két mezítlábas mennyeí portás
zúdul a levegőből a vezérre. Mintha egy garázda vendéget kergetnének
el egy [óhírű étterem forgóajtajából. Attila azonban nagyon jól tudta, mí
az illem. Gyermekkorában ő is az előkelő étteremben evett: túsz volt és
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rómaiak közt- nevelték. Nem látott ő aznap semmiféle rémet a levegőben.
Azért kímélte meg a várost, mert a barbárok akkor már különb rómaiak
voltak, mint az igazí maradékok s nagyhatalmú fogadott fiúként jobban
megbecsülték az örökséget, mint lezüllött édes gyermekei.

De nemcsak a népeknek, a koroknak is más-más város volt a szív
ügyük. A reneszánsz és barokk kor Róma bűvöletében él (akkor épít
keznek a pápák s hányja a föld a márvány istennőket), a romantika
kedvenc városa Velence (álarcos farsangja), Firenze (vérgőzös gótikája),
Nápoly (a népviselete), az impresszionista századvégé ismét Velence,
amelynek mozgó tükrén folyton szerterezg a múló pillanat. S egy-egy
városban ís együtt vándorol az idővel a tekintet: a reneszánszban kupo
lákon, szobrokon vagy a doge kagylós süvegén áll meg, a romantikában
holdfényes öblökön és szabadtéri. néptáncokon, a huszadik században ős-

Itália emlékein. '
A tekintet iránya félreérthetetlen. Emberi művekről s intézmények

ről népviseleten és regényes tájakon keresztül átsiklott a buja délszaki
tenyészetre s olyan emlékekre, amelyek mélytudatunkkal érintkeznek.
Julien Benda ezzel a példával is szellemi utunkat - szerinte: süllyedé
sünket - bizonyítaná a descartesi rációtól a bergsoni vitalizmusig. Ha
élne Du Bellay, ma ő is az etruszk ciprusokról, a ..szicíliai ciklámenről

s Paestum kúszórózsáiról írna,

16.

Mint Róma fölött, Szent Péter keresztjénél a Gianicolo dombon, e
versek.körül is összehangzanak a századok. Távoli költők felelnek gyanút
lanul egymásnak. A Róma-járás és pápagyűlölet, öntagadó Dél-vágy és
barbár országtiprás guelf-ghibellin végletei közé feszítve hol erősíti,

hol gyöngít] a német örökséget Vogelweíde, Hutten, Goethe, Platen,
Waiblinger, Hebbel, C. F. Meyer, Hesse és George költészete. A tetsz
halott Itáliában a francia költő Júliát költögeti Romeo számára, német
kortársa Penelopet vigasztalja benne a késlekedő Odysseusért. Az angol
honvágyat egy dinnyevirág riasztja föl s a bretont egy dudaszó: a
velencei tengeri köztársaság hullámsírja fölött hazagondoló, ösztönös
szorongással tünődnek az angol költők; Byron is, Shelley ís belekáprázik
egy nyárvégi naplementébe a tengeren; a mult századi lángész-kultusz
egymásnak adja a kilincset Tasso börtönében; Chénier partravetett szűzét
Lamartine is megtalálja a fövényen s Lamartine gyíkja Poe elé is oda
surran a Colosseumban; Proserpina kísértete századról-századra föltámad
Enna mezején; Dante krátertava fölött Arannyal egyidőben Longfellow
is mereng; Platennek és C. F. Mayemek egyaránt van mesélnivalója
Velence őstörténetéről s a régi képek literáris hangulatát hol egyangol,
hol egy francia költő próbálja verssé átírní.

A vitorlások kikötnek az azúrparti édennél s ketten-hárman is egy
karikán húzzák keresztül a hajókötelet ...
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