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Ellentétekből szövődik a történelem. Rousseau talán romantikus lélekkel
menekül vissza a természethez a modern civilizáció elől, melyben csak rosz
szul alkalmazott természetet lát. Eszméitől forradalom kel fel az igazi kultúra
s a romantika ellen. A francia forradalom az Egyházat akarja megsemmisí
teni s elementáris erővel elfojtja - az Egyház legtitkosabb pártütőit : a
gallikanizmust és a janzenizmust. Kiűzi a papokat s Anglia részvéttel befo
gadja őket s szenvedésükben megismeri a katolicizmus igazi nagyságát.

A jakobinus forradalom erőszakos zsarnoksága s a felvilágosodás szel
lemi igája ellen így lázad fel a XIX. század küszöbén a lélek. Ez az újjá
teremtő áram végiglüktet egész Európán, a tengeren túlra is áthat. Első iro
dalmi megnyilatkozása a romantika. E költőket, e festőket mindenekelőtt

jellemzi a határtalan bizalom és tettvágy, művészetüket nem mesterségnek
nézik, hanem szent küldetésnek, melynek életereje: szent lelkesedés, ihlet.
De nemcsak az irodalomban, hanem az egész társadalmon keresztülzúg ez
a tavaszi szél s mindenütt új életet kelt, új csirákat bont, új tüzeket szít.
Ez az új élet nem épül azonban, mint a romantikáról feltételezni szokás, déli
bábos álmokra, színes felhőkre, szappanbuborékra. Gyökerei mélyen a hu
muszba nyúlnak vissza s a XVIII. század terméketlen homokrétegén áttörve
a mélybe fogózik: népi talajba s nemzeti multba. A romantika e realizmusá
ból támad ősi ereje s ez a mélybegyökerezés adja meg sajátos jellegét : a közép
korhoz való ragaszkodását s rokonérzését. A romantika föltárta előttünk a
középkor kincsesházát s aranyából alkot új szépséget korunkban. Igy éled
tek föl a középkor igazi értékei, így elevenedtek föl nagyszerű eszméi, Közöt
tük a krisztusi misztika is. Mint titokzatos újságot úgy szerette meg előbb

a romantika költészete s dalaiba vette, színeibe szőtte. Újra ismertté lett,
újra királyi ruhában léphetett a világ elé. S ahol megjelent, ott termékenyítő

leg hatott a művészetre. Ahol a lélekben valósággá érett, ott szent himnuszok
nak lett az ihletője. E kölcsönös hatás a romantika első éveiben még alig
észlelhető. Lassan bontakozik ki s lép mindjobban előtérbe a lelki és irodalmi
harcok ütemében.

I.

A romantika előhírnökeit ott kell keresnünk, ahonnan az Osszián-dalok
világgá szálltak. Machperson ez ősi patinájú költeményei még a XVIII. szá
zad hatvanas éveiből valók. Csakhamar egész Európát elárasztják s a merev,
lélektelen klasszicizmusba új lendületet visznek. Goethetől kezdve az egész
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irodalmi munkásság Osszián hatását érezteti magán. Ennek az új iránynak
csodálatos visszahatása volt Scott Walter művészetére. A német Osszián
láztól feltüzelve régi kelta dalok s balladák gyüjtéséhez fog, verseiben a letűnt

hősidőket magasztalja, s mikor már dalba nem foglalhatja mindazt, amit az
ősi dicsőségről mondani akar, a regényhez nyúl. Ezek a regények tették híressé
őt s vitték el mindenüvé, a magyarokhoz is, a romantika ihletét.

Abbatsfordban Scott Walter húszezer kötetes könyvtára ma is érintetle
nül áll, ahogy a költő itt hagyta maga után. Regényeihez mindig szorgalmas
előtanulmányokat végzett s tárgyáról, koráról sokat olvasott. Könyvtárának
jórésze a középkor történetéről szól. De a történetírás akkori helyzetével
összhangban: egyoldalúan és sötéten. Igy nem csodálhatjuk, hogy regényei
ben is csak ez a részlet-középkor elevenedik fel s hogy amit őbenne meglátott,
inkább az élet külső kerete volt: fegyvercsörtetés, vadászkürt, körmeneti
ének ... Prohászka lelkében, mik:or a Pilis hegyét járja, a régi szerzetesek
áhítata ébred fel. A költő lelkében azonban Melrose és Dryburgh romjai felett
csak romantikus szentimentalizmus édes érzete. Ű is sejti ugyan a középkor
világának megfoghatatlan transzcendens nagyságát, de kellő történeti adatok
és útbaigazítás híján az alkimisták és jövendőmondók írásaiban kutatgat
utána. Könyvtárának egy egész szárnyát foglalják le ezek a könyvek, melyek
az asztronómia és bűbájosság e kezdetleges kísérleteiről szólnak. A középkor
bö1cselete és teológiája e könyvtárból hiányzik." Tehát misztika helyett:
miszticizmus, skolasztika helyett: kabala.

Ez a miszticizmus tetőfokát éri Blake William művészetében. Hatása
ugyan korára igen csekély, ma azonban újra «modern» és sokat foglalkoznak
vele. A londoni cipőgyáros fia valóban rendkívüli tehetség volt: festő, költő,

zenész és «misztikuss egy személyben. A reneszánsznak egyetemessége kezd
jelentkezni újra! A westminsteri székesegyház gótikájáért lelkesedő festő

inas azonban ifjúságát könnyű életbe veti s korai műveiben ezt a szabad
szellemet hirdeti (The Mariage. Song of Experience). Háromévi nehéz benső

vajúdás után megtér a bibliához. Festőműhelyéből ekkor kerül ki a Canter
burge Pilgrims s ekkor írja nagy misztikus vízióit, Miltont és Jeruzsálemet.
A szemlélődés kapujában e költemények szerint két nemtő áll: Madame
Guyon és Szent Terézia. Megtanul olaszul és Dantét illusztrálja. Nyomorgó
napjaiban pedig Jób könyvéhez rajzol megható képeket. De emlékezetében,
melyet letagad és megvet, kilthatatlanul él gyermekkori olvasmányának,
Swedenborgnak a hatása.

A stokholmi teozófus Swedenborg az erkölcsileg elsekélyesedett protestantiz
mus ellen állitja föl «szellemektől diktálta hittételeit. melyeket túlvilági utazásai
közben Lutherral és Melanchtonnal is megbeszél. E túlvilági vándorlás nála nem
csak költészet (mint Dantenál), csökönyösen hisz való voltában. Luther Mártont

1 V. ö. A. Baumgartner : Reisebilder aus Schottland. 1906.
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tanítványaival a Purgatóriumban találja, ahol a «sola fidess tanítása miatt kell bún
hödniök. Luther később - Swedenborg szerint - «megtér» s a Paradisóba száll.
Melanchton azonban túlbüszke. hogysem belátná tévedését s így örökre a Tisztu
lásban marad ... Nem kell azt hinnünk, hogy Swedenborg, Kirkegaard e tragikus
elődje, tudatosan megcsalta volna híveit. Exaltált látomásait és vizióit már Görres
téves miszticizmusra vezeti vissza (melyet ő állati emagnitizmusnak» nevezj.! Ez a
vizionárius beteges miszticizmus determinálja Blake William művészetét és életét.

Blake a romantika áramában álL «6 is magába fogadja a preromantika
bibliáit: Ossiánt, Chatterton hamisítványait és Percy ballada-gyüjteményét»
{Szerb}, Romantikája azonban nem fonódik össze szintétikusan a középkor
tényleges természetfölötti lelkületéveL Ez a szintézis csak később az «Oxford
movements-ben valósul meg ugyancsak a romantika befolyása alatt. E mozga
lom legeszményibb alakja Newmann. Benne a romantika gazdag érzésvilága
rátalál a szívet egyedül betöltő isteni realításra s a kegyelmi élet misztikus
szépségében megtalálja azt a keresztény életeszményt, melyet így rajzol
egyszer: «Szerintem az az igazi keresztény, akit Isten jelenlétének tudata
egészen áthat s aki e gondolatban él, hogy Istent nemcsak a világ folyásában
s a Gondviselés útjában, hanem önnönmagában. a lelkiismeret közvetlenségé
ben is megtalálja». (Par. serm.)

II.

A preromantika első fecskéi s főleg az álarcos Osszián Európa többi
országait is bejárták. Már a weimari körben s annak bálványozott vezetőjén

(Goethét nevezik így a romantikusok: «der alte Götze !») megérzik e hatás.
Náluk azonban egyelőre még csak külsőség maradt. A romantikának csak
formáit találjuk náluk, még nem a lelkét. «Wilhelm Meister» és Werther
legszentimentálisabb írásai e kornak s Fauszt mitológikus képei s boszor
kányéje fanzasztikusabb és vadregényesebb minden romantikánáL De mégse
romantika ez. Goethe csak képzeletével játsza mindezt, a romantika ihletét
s énjét veti bele. Goethe csak csillogó életet keres; a romantika a szép életnek
mélységet s bensőséget ad. Jelszava az összhang és az egység: harmóniába
akarja hozni az élet dialektikus megnyilatkozását. Ezért rokona az idealis
táknak. De velük szemben nemcsak logikai, hanem konkrét, eleven-élő har
móniára törekszik. Már Blake írásaiban találkozunk ilyen sorokkal: «Ellen
tétek nélkül nincs élet. Vonzás-taszítás, ész és erő, szeretet-gyűlölet szüksé
gesek az emberi léthez. Isten a lelkünkben immanens !» A romantika mint
mozgalom szintézis akar lenni, kiegyenlítő, összecsengő rím. Goethe csak
útban van feléje. Schleiermacher csak antitézise a romantika-előtti racio
nalizmusnak és polémikája nem emelkedik fel a romantika eszményi magas-

1 A romantika sokat foglalkozik ezzel a magnetizmussaL V. ö. Kölcsey: Az
állati magnetizmus nyomairól a régiségben. (Tud. Gyüjt. 1828.) Swedenborgról 1.
Möhler: Symbolik. 1832.
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ságaihoz. Az elsők, akik e szintézisig feltörnek : Friedrich von Hardenberg
és Leopold von Stolberg,

Az első - költői nevén: Novalis - még a kűszöbön megállott. Titok
zatos verseiben és meséiben mind tisztábban ragyog fel a középkor eszménye.
A századforduló utolsó óráiban írja cikksorozatát «Christenheit und Europa»
címen, melyekben már nyilt állást foglal. De könyve Goethe tanácsára, aki
túl vallásosnak találja, nem jelenik meg. Röviddel rá Novalis meghal. Terve:
regényaIakban terjeszteni a lelki újjászületés ez eszméit, így nem valósul
hatott meg. «Heinrich von Osterdingen» csak félig készült el. Itt tűzi maga
elé a célt;

Helft uns den Erdgeist binden;
Lernt den Sinn des Todes fassen
Und das Wort des Lebens finden;
Einmal kehrt euch um.

Novalis prófétája volt az új megmozdulásnak. Csak sejtette, csak
hívta a jövőt. A megújulás útját pedig a vallásos költészetben látta. S valóban
nem egy esetben a költői lelkesedésből fakadt a romantika megértése a keresz
ténység misztériumai iránt. «Poesie ist Darstellung des Gemüthes, der inne
ren Welt in ihrer Gesamtheit, - mondja Novalis, - Der Sinn für Poesie
hat viel mit dem Sinn für Mystizismus gemein ; er ist der Sinn für das Unbe
kannte, Geheimnissvolle, zu Offenbarende. Er stellt das Undarstellbare dar,
er sieht das Unsichtbare, fühlt das Unfühlbare - er hat nahe Verwand
schaft mitdem Sinn der Weissagung und dem religiösen Sinn, den Wahn
sinn überhaupt.»

Novalis fellépése termékenyítő volt az ifjú nemzedékre. Az öregek
(klasszicizmus és racionalizmus) megtámadták miszticizmusát. Görres védel
mére kel.! A fiatalok közül pedig sokan rajongó elővigyázatlansággal kapták
föl eszméit s mint Blake a téves miszticizmus zsoldosai és zsákmányai lettek.

Míg Novalis élete torzó maradt, addig a vele egyidős v. Stolberg a roman
tika első feIívelését célhoz vezette. Már Novalisnállátjuk, hogya romantikus
«világfájdalom» és reformtörekvés nem volt puszta költői ábránd, hanem
komoly szándék. Stolbergnél ez még erősebb mértékben lép föl:

Wie nach dem Quell das müde Reh sich sehnt,
Wie nach der Mutter ein verirrtes Kind,
So sehnt nach Wahrheit sich der Mensch ...

A fiatal Stolberg összeköttetésben állott a klasszicizmus legnagyobb
költőivel. De költészetükben nem találja meg, mint a romantika mestereinél,
a benső komolyságot és őszinteséget a vallásos élet mélységeivel szemben.

l Görres: Die Mystik des Novalis. 1804.
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Hardenberghez írt levelében ezt így fejezi ki : «da manche, wie zum B. Schil
ler, gar lieblich mit der Religion als einer schönen Mythologie und Schwar
merei einer edlen Seele zu spielen wussten, ohne sich deren Geist weiter als
bis zur Phantasie andringen zu lassen, wobei der Verstand und der Wille
ungetauft bleiben können. üder sollte es bei Schiller weiter gegangen sein?»
(IS07 aug. 2S.)

Stolberg IS00 nyarán teszi le hitvallását a katolikus Egyházban. Azóta
a katolikus romantika egyik legtisztább vezető szellemeihez tartozik. Brentano,
Schleegel, Sailer és Diepenbrock állanak hozzá legközelebb. Példás családi
életével s világos meglátásával irányítólag hat egész környezetére. Tanul
ságos ezért beállítottsága a misztikához.

Fiatal éveiben baráti viszony fűzte Lavater-hez. Ez a lelkes, finomérzésű svájci
prédikátor a pietizmus egyik sajátos megjelenése volt. A vallásos életben az érezhetőt

s rendkívülit hajhászta. Stolberg már akkor elítélően nyilatkozott e miszticizmusról.
Mintha világosan látta volna, hogy ez tartja vissza az álmodozó romantikusokat
az igaz Egyháztól: «Sein Durst nach dem Wunderbaren wird nach diesem Trunk
nur noch glühender werden. Leute die an solchen Sachen hangen, erwerben, erringen
im Schweisse ihres Angesichtes unter Andern auch den Schaden, dass sie für alles
was gross und schön ausser ihrem Zauberkreise ist, gleichgültig werden», (r876 ápr 25.)
Hasonlókép ítél a quietista Mme Guyon és az aposztata Dutoit művei felől, valamint
a pietista szektákról. Két évvel megtérése előtt a Herrenhuttereknél időzik s miszti
cizmusok visszataszítólag hat reá. Ugyanakkor aggodalmát fejezi ki, hogy ez a téves
miszticizmus mindjobban terjed s mind többeket ejt fogva káprázatával. - Egé
szen máskép ír Kempis, Tauler, Szalézi Szent Ferenc s a többi keresztény misztikusok
írásairól. Öket tanulmányozva s a Szeritírásban elmélyedve mindinkább meggyőző

dik arról, hogy az igazi misztika kegyelem műve s hogy minden eltévelyedés az önerejé
ben elbizakodott ember hibájából fakad. «Höher, als alle andere menschliche Weis
beit ist die platonísche Mystik, aber wie bobI ist sie gegen die christliche Mystik,
welche auf dem historischen Grunde einen heiligen Tempel baut! Erst durch diesen
Bau wird der historische Grund fest, wie er an sich ist, unerschütterlicb. .. Gott
verbeisst an zabllosen Stellen von dem, der ihn aufrichtig sucbet, sich finden zu las
sen, ihn mit Seinem Geiste zu beleben, bei ihm zu wobnen.• (r796.)

Megtérése után az istenszeretetnek ezt az egyszerű, biztos útját járja.
(lA mi célunk - írja - öt szeretni mindenek felett, őt, aki arra hívott, hogy
Fiával benne egyesüljünk. Nekünk mindenről le kell mondanunk, ami tőle

elvonhatna bennünket, hogy őt minél inkább megtaláljuk. Hogy erre a misz
tikus lemondásra hívott minket, az époly biztos, mint ahogy testileg is meg
kell egyszer halnunk.» (1Sn.) Igy talál a tisztalelkű romantikus, akárcsak
Newman a «lelke Istenére», akit epraesens numen»-nek és «deus in nobis»-nak
nevez. (ISI9.)1 Halála előtt még ezt az imádságot költi:

l Jacobi, ez a fél-romantikus bölcselő, akit nagy individualizmusa miatt kor
társai Fridrich Heinrich Jakobich-nak nevezgettek, sokszor beszél a ~numen praesens»
ről. Stolberg valószínűleg tőle vette ezt a kifejezést, de Jacobi szentimentális érzés
vallásosságát elveti (v. ö. r799 márc. zo-i levelét).
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Heilige Mutter Gottes, bete
Du mit uns, für uns zum Sohn,
Dass er máchtig uns vertréte
Vor des ewgen Vaters Tron:
Das er Gnad um Gnade spende
Dass er Seinen heilgen Geist
Uns in unsre Herzen sende
Der aus Lieb in Liebe fleusst.

1813 július 22-én Stolberg látogatást tett Dülmenben, a stigmatizált
Emmerich Katalin-náL Benyomásairól részletesen beszámolt övéinek. Frigyes
fia ezt a levelet baráti körben - romantikusok voltak mind - felolvasta
egy esti borozgatás közben. A hányatott életű, nyugtalan lelkű férfiak meg
illetődve hallgatták e sorokat. A legtüzesebb köztük. Brentano Kelemen, a
meseköltő, letette poharát és fölkiáltott: «Wenn das eine so heilige Person
ist, wie können wir dann hier sitzen und trinken ?

Stolberg, amint egész lelkiségéből érthető, nem annyira a rendkívüli
jelenségeket emelte ki Emmerich Katalin életében, hanem az ő egyszerű,

áldozatos istenszerelmét. Ez tett oly mély benyomást a nagyváros kalan
doraira. A miszticizmus hajmeresztő jelenségeit, a fővárosi társasélet szen
zációit, a spiritizmus, magnetizmus, teozófia stb. szeánszait, a Quákerek.
Pöschliánusok s a pietizmus gyülekezeteit mind végigkóstolták s csak beteges
eltévelyedést, beteges képzelődést találtak mindenütt. Azt a tiszta eszményi
egyesülést Istennel, rnelyről a középkor misztikusai írnak, e szektákban hiába
keresték. A berlini romantikusok sokat olvasták Kempist, Taulert s a többi
régiek írásait. Költészetükön ez sokszor érezhető is. Brentanónak nem egy
verse és a misztikus lelkű Hensel Lujza dalai csak Angelus Silesius-sal hasonlít
hatók össze. Most ezt a szellemet vélték megtalálni a stigmatizált Katalinban.

Brentano öccse, az orvos már járt lenn Dülmenben, hogya csodás
jelenségeknek fiziológiai nyitjára találjon. Úgy ment oda, mint kívánesi
szkeptikus s úgy tért meg, mint hívő. Brentanót is inkább a kíváncsiság vezette.
Bár hívő volt: egy évvel elutazása előtt megtört lélekkel kibékült az Egyház
zal s főleg a finomlelkű Henzel Lujza befolyása alatt keresztény élethez fogott.
S itt kezdődik az ő lelki romantikája.

Brentano vérbeli romantikus volt - szenvedélyes, könnyelmű, hiú.
Amilyen tüzesen rajongott eddig minden «szépért», úgy lelkesedett most a
múlhatatlanért. Isten jósága s az Egyház méltósága mélyen meghatotta s
szeretett volna életével, vagyonával s dalos szívével neki szolgálni. A roman
tika eszményei a lantos trubadúrok voltak, s ahogy az utolsó közülűk Pampe
lona eleste után Mária oltára elé áll páncélban s fegyverrel vitézi őrségre,

úgy akartak az új dalosok is lovagi szolgálatot tenni. «Gott wird helfen, dass
auch ich meinen Weg in seinen Weinberg finde und meine Hacke einsetzen
kann. Ach es fehlt unendlich an begeisterten in der Kirche h>

Dülmenben megtalálja hivatását. Arra szemelte ki őt a Gondviselés,
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hogy ennek a misztikus léleknek szent érzéseit s meglátásait leírja s a világ
közkincsévé tegye. Hosszú, türelmes munkával vállalta ezt a feladatot s ez
évek alatt minden egyéb irodalmi tervét félretette, hogy ezt az egyet hűsége
sen betöltse. Igy készül el «Jézus és Mária életés-nek az a megkapó leírása,
mely az olvasót nemcsak leköti, de meg is indítja, mert benne a költői stílus
szépségében egy szentnek a gondolatai és misztikus látomásai vonulnak fel.
Akik e látomásokban «revelációts keresnek, azok persze sajnálattal veszik
tudomásul, hogy a költői leírás nem szavatolja eléggé a látott képeknek szó
szerinti hiteles közlését. De aki tudja, hogy az igazi lelki meglátások kisérő

képei mindig emberi fogalmak befolyása alatt állanak, az örömmel veszi
kezébe ezt a könyvet s a maradandót keresi benne - az istenközelséget és
istenszeretetet. Ezért tett ez az írás oly mély benyomást épp költői lelkekre
s lett nem egyszer megtérő művészek kedvenc imakönyve, mint azt Van der
Meer és Sorge naplóiból tudjuk.

Brentano az Egyházat szolgálta, mikor nagyvilági életéről lemondott
s a félreeső kicsiny faluba húzódott vissza, hogy Katalinnak szavait jegyezze.
Annak szent és egyszerű életében lépett lelke elé az Egyház természetfölötti
ségének igaz realitása: «Most látom, hogy mi tulajdonképpen az Egyház;
kimondhatatlanul több, mint hasonló érzelmű lelkek közössége. Jézusnak
titokzatosan tavabbélő Teste az Egyház s a Fő vele elválaszthatatlan szoros
kapcsolatban él és gondját viseli. Most látom, milyen mérhetetlen kincs és
kegyelem birtokába helyezte Isten s hogy e kincsekben csak az ő kezeiből

és csak benne részesül a lélek».
Új élethivatását kimondottan egyházi elöljárói (Overbeck, Sailer) s a

stigmatizált kívánságára kezdi meg.! Katalin már évekkel előbb felvilágo
sítást nyert, hogy egy alázatos «Zarándoki fogja felkeresni, hogy látomásait
lejegyezze. Azóta Brentano a «Zarándoks-nak nevezi magát.

Herr! bei dir allein ist Ruh,
Wie die Jünger einst zu dir auf Erden
Sagten: sprichst zum Pi/ger du:
Bleib bei mir, denn es will Abend werden !

Brentanónál látjuk, hogy a költő találkozása az igazi keresztény miszti
kával épp ellenkező hatást vált ki benne, mint az exaltált miszticizmus Blake
nél. Brentano Dülmenben egyszerű, rendezett életet él. Minden reggel ott
látni a szentmisén, minden héten végigjárja a keresztutat s lehetőleg gyakran
áldozik. Krisztus misztikus tagjait is mind nagyobb megértéssel és felebaráti
érzéssel veszi körül. Míg Blake a közjót a képmutatók és hízelgők kibúvó
jának nevezi, addig a szubjektív beállítottságú Brentano most megtanulja
az irgalmasság cselekedeteinek valódi értékét. Először nem tudta megér-

l Wegener: A. K. Emmerich und Clemens Brentano. 1900.
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teni, hogy miért fordítja Katalin legtöbb idejét szeretetművekre, hiszen kár
minden elpazarolt percért, minden lenemjegyzett szóért. De Katalin meg
érteti vele, hogy minden meglátásnál s minden áhítatos érzésnél több a sze
retet s az tettekben nyilatkozik meg. Igy fogta fel mindinkább Brentano a
szeretetnek azt a misztériumát, mely a külső jócselekedeteket elengedhetet
lennek tartja, de értékét a benső áldozat és jóakarat szerint méri. Ezt taní
tották mind a keresztény misztikusok s legékesszólóbban talán Eckhart
Mester, szalézi Szent Ferenc, Prohászka, mikor a jótettben a lelkületet és az
odaadást hangsúlyozták.

III.

«l» Nord est romantique et le Midi classiques Ez a mondás Mme Stael
tollából való, akit ma mint a romantika közvetítőjét ünnepelnek észak és
dél között. Van valami igaz e mondásban. A romantika igazi barátja Német
ország és Anglia. Délen, ahol a középkor tradíciói legalább lényegükben s
legalább az egyházi körökben még nem vesztek ki teljesen, a romantika sajá
tos újraelevenítése, lelkes fölfedezése nem lett volna magában korszakalkotó
megmozdulás. Csak a forradalom után, amikor szemük előtt látták össze
dőlni a csőcselék romboló kezei alatt a középkor világának nem egy templo
mát, akkor sajgott fel a veszteség láttán a ragaszkodás és lelkes odaadás
aszívekben. - Ne bántsátak, ez szent! Ne törjétek össze, ez is gyönyörű! 
ez a francia s az olasz romantika bevezető szélama. Igy ír Chateaubriand
a kereszténység szépségéről, anélkül azonban, hogy magánéletének léhasá
gán változtatott volna. Egészen más a későbbi romantikusok nehéz építő

munkája. Lacordaire, Ozanam, Veuillot, Guéranger állanak itt az első sorban.
A Notre-Dame szószékén, apárisi banlieu-ban, az ujságok lapjain, mindenütt
megszélaltatják a tett-romantikának tüzes szellemét. Ez a harciasság volt
mindig a francia romantika stílusa. Küzdenie kellett a degenerált szabad
szellemű körök szektái s főleg a szabadkőművesek ellen. Utóbbiak épp akkor
egészen a teozófia s a miszticizmus szolgálatába szegödtek. Már I754-ben
Páris, Marseille, Bordeaux páholyaiba kabalisztikus rituálét vezetnek be.
Megszervezője a spanyol-zsidó Posqualis. Utódai közül különösen Saint
Martin volt korának hitetlen társadalmára óriási hatással. A «philosophe
inconnues, ahogy magát szerette nevezni, egész iskolát alapított s rajongói
közé tartozott a francia s német magasabb körökön kívül a minden miszti
cizmusra hajlamos I. Sándor cár.! Nem csodálhatjuk tehát, hogy De Maitre
«szentpétervári estéiben» Saint-Martin tanítása is szőnyegre kerül. A francia
romantikának e zseniális megszemélyesítője a lehető legnagyobb megértéssel

l Érdekes, hogy az ő idejében a romantikus miszticizmus minden szektaalapí
t6ja s aposztatája, mint Gossner, Lindl, Fessler, menedéket s elhelyezést talál az ő

pártfogása alatt. (Algermissen: Konfessionskunde. 1930')
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törekszik orosz barátját meggyőzni arról, hogy Saint-Martin miszticizmusa
minden jámbor máz és külső csillogás ellenére a kereszténységgel nem egyez
tethető össze. (Soires de St. Pétersbourg XI.)

A francia romantikának e rajongó és beteges légkörében alakult ki
a modernista egyház-fogalom, mely minden jogi s hierarchikus összefüggést
elvet s egyedül csak érzelmi szívközösséget ismer. Ez a téves miszticizmus
következetes folyománya. Ha az ember csak a lélek érzelmeiben keresi a
vallást, úgy elveszti érzékét a társadalmi élet szükségszerű követelményei
s a közjó berendezései iránt. Ezt láttuk Blake-nél, ezt korholja Stolberg
Jacobi-nál s ezt jellemzi Saint-Martin tanítását is.

A tiszta keresztény misztika az ideális-lelkű Brentanót az egész Egyház
szolgálatára sarkallja. A miszticizmus ezzel szemben mindig titkos elkülö
nülést, szektaképződést, különcködést szül. Saint-Martinnel kapcsolatban,
vagy az ő nyomdokain működnek Lavater, Kirchberger. Eckartshausen és
mások.' Épp titikos jellegénél fogva észrevétlenül terjed egész Nyugaton
a «martinizmuss s szelleme belopózik egyházi körökbe is.

Tanulságos erre vonatkozólag von Ringseis története. Mint fiatal orvostanhall
gató Berlinben jótékony befolyással bírt barátjával, Savigni-vel együtt az olykor
túlságosan temperamentumos ifjú romantikusokra, főleg Brentanóra. A romantikusok
háziorvosának nevezhetnők. Hosszú orvosi működése alatt szoros kapcsolatot tartott
fenn a romantika legismertebb köreivel, akikhez tartoztak többek közt Schleiermacher,
Jean Paul, Schelling, Jacobi, Baader, Görres, Sailer, Laoater. Bautain és Cousin. Maga
is hajlamos a misztikus jelenségek iránt, egyszer álmában az elhúnyt esztéta-bölcsész
Jacobit véli látni, amint feszület előtt térdel s azt vallja; Most már tudom, Uram,
hogy Te vagy az én Megváltóm, Istenem.

Franciaországi útjáról visszatérve a Bajorországban lábrakapó miszticizmus
központjába kerül. E különös megmozdulás vezetője három fiatal pap, részben a
kiváló teológiai tanár s későbbi püspök Sailer tanítványai, aki maga tüzeli barátait
vallásos megmozdulásra. A túllelkes tanítványok nagy lendülettel fognak munká
hoz, híveiket ima- és énekösszejövetelekre toborozzák, pátosszal és gyujtón szóno
kolnak és pedig elvből minden előkészület nélkül, a perc ihletére bízva magukat.
Tetszhetett ez a romantikus lelkeknek s így a «hívek» száma mindegyre nő, annál
is inkább, mert a prédikátorok nem állítanak fel súlyos erkölcsi követelményeket,
hanem megelégednek «hívő érzelemmel» és «áhítatos szívveb. Ezt az áhítatot pedig
a tüzes beszédek s a mindinkább tért hódító miszticizmus táplálja.

Első tekintetre ez a lelkes megmozdulás igéretesnek látszott s így érthető,

hogy talán maga Sailer is örömmel nézte egy ideig a sarjadó vetést. Annál inkább
érthető, hogy gyanutlan laikusok minden további nélkül szegödtek a «választott
csapathoz», Ez az elszánt gárda azonban mindinkább éreztette elkülönülését a töb
biektől, a kívülállókat megvetette s csak a «társakat» tartotta igazi hívőknek. A külön
állás a többiektől. akiket «név-keresztónyekneke bélyegeztek, mind erősebb lett,
az elöljárókkal való ellentét is mind bántóbb mérveket öltött s különösen a marti
nizmus eszméinek hatása alatt mindjobban kialakult bennük a szekta-gondolat s
a szív-egyház (egeistíges Christentum») tanítása.

Ringseis is közöttük állott s velük lelkesült s velük együtt távolodott mind-

1 L. Denzinger: Vier Bücher von der rel. Erkenntnis. r856.
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inkább az Egyháztól. De a romantika itt is korrigá1ta magát! Ringseis híven beszá
molt élményeiről barátjához, Savignihez írt leveleiben. Savigni még mindig az orto
dox romantikusok körében élt: Brentano, Amim, Stolberg társaságával érintkezett.
Igy került a bajorföldi mozgalom híre hozzájuk s csodálkozva hallották, hogy e szek
tárius törekvések vezetői (Lindl, Gossner és Boos) Sailerre hivatkoznak tekintély
gyanánt. Stolberg grófnő levélvá1tása kideríti a félreértést, Ringseis rájön acsalásra,
feltűnik neki, hogy az Egyház szentjeinek s a katolikus Emmerich Katalin működését

tudatosan agyonhallgatják a miszticizmus e táboraiban s csak magukat magasztal
ják. Igy szakít velük s Sailer oldalára áll, aki egészen más megújhodást akar: igazi,
benső vallásos megújhodást az Egyházban.

Sailer püspök mellett az egyházias reformnemzedéknek legtehetségesebb
és legbátrabb harcosa, Görres. Körülötte egész társaság alakul, melynek tag
jait mind ez a nemes szándék vezérli s mint «sancta familia» benső kapcsolat
ban állanak egymáshoz. Ez a kör fenntartja az összeköttetést a francia roman
tikusokkal, (Lamennais, Montalambert, Lacordaire ellátogatnak Görreshez),
valamint a bécsi romantikusokkal is. E kör irodalmi ága az «Eos» c. folyóirat
ban dolgozik. Kevésbbé egyházias írók is írnak bele, mint Baader és mások.
Ez a szellemes, de rendszertelen gondolkodó a pietista Böhme és a francia
Saint-Martin miszticizmusából meríti eszméit. A mélylelkületű Görres és
Sailer társasága azonban nem volt rá hatástalan s tudjuk, hogy élete végén,
mint az Egyház alázatos gyermeke tett vallomást hitéről. Nála is, mint a ro
mantikusok legtüzesebb szellemeinél általában, hiányzott az oly szükséges
tudományos és lelki felkészültség, hogy a misztika kérdéseiben helyesen ítéljen
és lásson. Az első lépést a keresztény misztika e kifejtésére a romantikus Görres
tette. Négykötetes alapvető művével «Die Christliche Mystík» (rS36-42),
megindította a teológiai vizsgálódást, melyet utána Kleutgen, Denijle, Paulain,
De Guibert folytattak tovább. Ugyanakkor egymás után jelennek meg az igazi
katolikus misztika klasszikus művei, ezek közt első helyt keresztesSzent]ános
ésSzent Terézia iratai. SziénaiSzent Katalin dialógusait maga Stolberg grófnő

küldi el Szécheny Lujzá-nak és Zichy ]uliá-nak (rSr6jún. 2.). Maga az Egyház
is pártolja ezt a törekvést s a boldogok sorába iktatja a középkor aranytollú
misztikus mesterét, Susot, kinek műveit Görres közreműködésével Diepenbrock,
későbbi bíboros és Sailer püspök lelki-fia, rendezi sajtó alá. Hogy milyen fon
tosságot tulajdonítottak e ténynek az egyházias lelkületű romantikusok, azt
szépen dokumentálja Brentano ajánlása:

«Den beiden deutschen Erneuern der Schriften der Heiligen Henricus Suso,
Johannes a Cruce und Theresia a J e s u weihet diese BIlitter dankbar für Herberge,
Musse und Trost ein Pilger».

Jelentős szerepet játszottak a lelki megújhodásban azok a főurak is,
akik e törekvéseket vagyonukkal és befolyásukkal támogatták. E nemes urak
közt a már többször említett Stolberg s annak fiain kívül (ezek közül a leg
tevékenyebb a Magyarországon nevelkedett]6zsel), - első helyen fogja emlí
teni a tárgyilagos történeti kutatás Szécheny Ferencet. A bécsi romantikusok-
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nak, akiknek Schlegel volt az irodalmi s H o/bauer Szent Kelemen a lelki vezére,
ő volt a tulajdonképpeni mecenása és magyaros vendégszeretettel toborzó házi
gazdája. Csak át kell olvasni e romantikusok levelezését, hogy meggyőződ

hessünk róla, mily ragaszkodással vették körül a magyar főurat s mennyire
becsülték képességeit s finom modorát. Az ő kezdeményezésére kiadott köny
vek közt ott találjuk Sailer püspök imádságos könyvét, valamint Szent Bernát
misztikus iratait. Ez utóbbi Silbert fordításában s Sailer előszavával jelent
meg (Wien, ISZO).

A romantika első csiráit Jénában s Heidelbergben járó diákok hozták el
Magyarországra. Igazi kapcsolódás azonban csak Bécsben és Bécsen keresztül
szövödött a hazai s a külföldi romantikusok között. Hormayr, Humboldt, sőt

Schlegel is egy ideig magyarul tanulnak, érdeklődnek a magyar mult iránt.
De romantikájukhoz itt igazi forrást nem igen találtak. A német romantika
elöszeretete a középkor iránt minálunk nem lehetet az irodalmi életre oly
hathatós ingerrel. Hisz Szent István századának gyönyörű indulása után min
dent elsepert a tatárdúlás, s ami megmaradt, vagy újraépült, azt eltaposta
a török janicsárhad. Csak hosszú és türelmes történeti kutatás lesz képes nap
fényre hozni egyenkint a magyar középkor mélységbemerült gyöngyeit s fogal
mat nyujtani annak szépségéről, amint az a modern magyar irodalomban már
itt-ott felragyog. A mult század elején hiányzott az irodalmi feldolgozás elő

feltétele s nem idézhették fel költőink a magyar középkor szellemét. Iróink
történeti forráskönyve ekkor főleg Fessler németül írt munkája volt, s e regé
nyesen romantikus életű szabadkőműves írótól, kinek szeszélyes világfelfiogá
sában romantika, racionalizmus és miszticizmus zűrös káosszá vegyült, nem
kaphattak irányítást a magyar mult igazi szelleméről. De tatár-török pusz
títás dacára maradt valami a régi idők egyszerű, bensőséges lelkéből a nép
dalaiban : onnan nem tudta kitörülni sem az idő, sem az üldözés. Igy, ha
csak közvetve is és öntudatlanul, a középkor lelkületéből elevenitettek fel
valamit romantikus költőink és főleg «a népből származó katolikus pap-íróka
( Farkas) népi gyüjteményeikben és népi dalaikban. Innen érthető, hogy
katolikus öntudatú írója a magyar romantikának az egy Majláthot kivéve,
nem volt s egész romantikus irodalmunk, még a legnagyobbnál - Vörös
martynál - is, inkább csak stílromantika maradt (Horváth).

IV.

Nemzeti és hazafias volt a romantika elejétől fogva. Ez az alapérzés oly
erős volt, hogy olykor maga alá rendelt minden egyéb érdeket, a vallásost és
irodalmit is. A középkor is úgy ragyog fel a romantika szemében, mint a nem
zeti nagylét tündöklő korszaka s főleg ezért lelkesednek katolicizmusért s Egy
házért sokan, mert újra benne remélik feltalálni a nemzeti újjászületés élet
idegét. Sőt a misztika iránti lelkesedés egyes német romantikusoknál ugyan-
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csak ilyen nemzeti érzésre támaszkodik, amennyiben a misztikát a német
középkor kizárólagos termékének s a német lelkiség sajátos vallásosságának
hitték. Minálunk viszont ép e téves előítélet tartja vissza íróinkat a misztiká
tól, mert - mint Szontágh - idegen szellemi importtól riadoznak. l A nemzeti
érzés határozza meg tehát sok esetben a romantikusok lelki, vallásos irányát.
A magyar romantikusok is legtöbb esetben katolicizmusról sreformációról
egyaránt ilyen opportunista s relatív szemszögböl ítélnek. De fordítva, a val
lásos érzés is befolyásolja nem egy esetben a romantikusok politikai meg
győződését. Ez különösen az olasz romantika történetében látható. Akik a
martinista miszticizmus vallás-fogalmáért lelkesednek, legtöbb esetben a lát
ható Egyházzal is ellentétbe kerülnek. Igy osztja az Unita Italia eszméje két
pártra a kedélyeket: a realistákra, akik Róma alatt, - s az idealistákra, akik
Róma ellen akarnak összefogni. A közös eszme győzött s látszólag az idealisták
val6sították meg, de erős alapot s benső egységet csak a katolikus realizmus
adhatott neki.

Rómában a századforduló forradalmi éveiben egy közönséges, szolgáló
sorsban nevelkedett asszony él: Boldog Taigi Marianna. Mint Dülmenben
Katalint, úgy választotta ki őt a Gondviselés Szent Péter városában, hogy
az Egyház benső életének eleven tükre legyen. Csak csodálattal olvashatunk
arról a sok rendkívüli kegyelemről, melyben Isten ezt az alázatos lelket része
sítette, s arról az engesztelő, helyettesítő szenvedésröl, melyre az ő szerető

szívét kiválasztotta. A szenvedésnek ez a misztikája a romantika Pdpáinak
regényes és megpróbáltatásokkal terhes életében is szemmelIáthatólag elő

térbe lép."
Az olasz romantika irodalmi nagyjai közt M anzoni emelkedik ki. Lelké

ben: «un patriotismo calmo, sereno e cristíanos, - költészetében pedig: mély
vallásos meggyőződés és tűz, olyannyira, hogy egyesek az újkor misztikusai
közé sorolják. Igazi misztikusa az olasz romantikának az irodalomban csak
egy van, Manzoni barátja, Rosmini Serbati. Úgy élt, mint egy szent, úgy dol
gozott, mint egy apostol, s úgy írt, mint gyönge ember, aki akaratlanul is
eltéved a legnagyobb titkok kifürkészhetetlen mélységeiben.

•• •
E rövid áttekintésben visszanézve a romantika multjába, látjuk, hogy

bárhol lépjen is az fel, mindig bizonyos előszeretetet mutat a misztika iránt.
Ahol persze ez a romantika nem áll biztos keresztény alapon, ott végzetes
szükségszerűséggel a téves miszticizmus örvényeibe sodorta az ár. Az egy
házi életen belül azonban sok előítéletet hesegetett el s ismét közelebb hozta
a modern emberhez az istenszeretet e koronás rügyét s kifakasztotta tavaszi
hajtását az új nemzedékben is.

l Érdekes, hogy ma a téves hiedelem egyes körökben ép az ellenkező irányba
billent s franciának tart mindent, ami misztika.

2 L. Pastor: Geschichte der Papete. XVI, 3.
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