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A romantika mint közeurópai je-

lenség és az osztrák barokk. A ro-
mantika az újabb időben az iro-
dalomtörténeti érdeklődés közép-
pontjában áll. Nyugaton már szinte 
áttekinthetetlen irodalma keletke-
zett, de mi is mind erőteljesebben 
fordultunk feléje, sőt ellene, ami 
újabb jelenség, mert régebben álta-
lában rokonszenvvel könyveltük el 
mint nemzeti törekvéseinknek igen 
jól megfelelő irányt. Ilyen ellene 
forduló munkát szóvátett már a 
Napkelet 1924. évi novemberi szá-
mában. Egy másik azóta napvilágot 
látott hasonló irányú értekezés Hor-
nyánszky Gyula cikke a Philologiai 
Közlönyben (1925 január—június): 
„Romantika a történetkutatásban". 
Ugyanabban a számban lelhető a 
fentemlített Napkeletbeli bírálathoz 
fűződő romantika-vita. Az is mu-
tatja, hogy mennyire ellentétesek a 
nézetek. Ezért nem lesz érdektelen 
egy nagytudású és szellemes nyu-
gati szakértőnek, Fritz Strichnek 
idevágó legújabb értekezését szóvá 
tenni. Strich nagy hatást tett ro-
maintika-könyvéről, mely már má-
sodik, bővített kiadásban jelent 
most meg, annak idején szintén be-
számolt a Napkelet. Az azonban 
kizárólag a német romantikával 
foglalkozott, szembeállítva azt a 
német klasszicizmussal. Ez a most 
tárgyalandó újabb értekezése azon-
ban a romantikával mint európai 
jelenséggel foglalkozik. (Die Ro-
mantik als europäische Bewegung. 
Wölfflin-Festschrift. München 1924.) 

Ez már sokkal közelebbről érde-
kelhet bennünket, mert hiszen a mi 
irodalmunk is erősen romantikus 
vonásokat mutatott a XIX. század 
folyamán, sőt olyan évtizedekben is, 
mikor a nagy német romantikus 
mozgalom rég elült. Kellő fényt 
derít ez az értekezés ennek az egész 
iránynak a fejlődésmenetére, annak 
komplikáltságára és az ebben rejlő 
veszélyekre. Igazolja azt az állás-
pontot, amelyet e sorok írója már 
régebben is elfoglalt, hogy nem sza-
bad és nem lehet az összes romanti-
kus irányokat erőszakosan egybe-
foglalni s még kevésbbé ilyen ala-
pon a romantikáról mint olyanról 
általános érvényű elítélő véleményt 
mondani. 

Érdekes már az is, amit Strich a 
romantika szó eredetéről és XIX. 
századi jelentésének lassú kifejlő-

déséről ír. Már az olasz Ariosto-ra 
alkalmazták ezt az elnevezést a 
XVII. században, a XVIII.-ban sem 
volt ismeretlen s Lessing idejében 
már a festészetre alkalmazva hasz-
nálták. Lassankint gyüjtőneve lett 
mindazon törekvéseknek, amelyek a 
francia klasszicizmus ellen irányul-
tak. Nagyon szép és találó volt már 
az, amit W. Humboldt meg Mme de 
Staël írtak ezzel kapcsolatban a 
francia meg német sajátságok ellen-
tétéről. A francia „das unroman-
tische Volk an sich". Nem is csoda, 
ha a romantika-ellenes állásfoglalá-
sok mind innen indulnak ki. A ro-
mantika éppannyira német (azaz 
inkább germán), mint amennyire a 
klasszicizmus francia. Goethe és 
Schiller klasszikus korukban is ál-
landóan romantikusoknak számítot-
tak nyugati szomszédaik előtt! Még 
Goethe is észrevette különben saját 
maga is, hogy őt főként az anti-
klasszikusok játsszák ki ütőkártya-
ként. 

A legfeltűnőbb már most az, hogy 
a francia forradalom (racionalista, 
fölvilágosodott irány erőszakos dia-
dala; de a francia klasszicizmus is 
racionalista, fölvilágosodott!) ki-
váltja a német romantikát, amely 
azonban mindjárt kezdeti stádiumá-
ban ellene fordul a francia forra-
dalom racionalista egyenlőségi, 
egyenlősítő törekvéseinek (irracio-
nalista„ történeti erőket tisztelő 
irány). A német romantika vissza-
hat a francia irodalomra és művé-
szetre, de itt rögtön megváltozik, a 
francia racionalista természet azon-
nal rányomja a maga bélyegét és 
egyszersmind gyakorlati politikai 
élt és vonatkozásokat is ad neki, sőt 
hamarosan a francia forradalmi 
szellem irányában és érdekében (pl. 
V. Hugo). — Az angol romantika, 
noha ez is német lökésre indult meg 
a XIX. században, szintén határo-
zott antiromantikus fordulatot vett 
már Byron személyében, ha a né-: 
met romantikát vesszük alapul. Ő 
éppenúgy hozzájárult a maga hatá-
sával ahhoz, hogy a romantika Né-
metországban a harmincas években 
végkép megbukjék, mint ahogy en-
nek előidézésén dolgozott a francia 
hatás, a „romantikus" francia írók-
tól kiindult antiromantikus hatás, 
amely Heineben, Gutzkowban, Lau-
beban jutott győzelemre a németek-
nél. Idézem Strichet: „Egyszóval: 
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az angol és különösen a francia ro-
mantika váltotta ki Németország-
ban azt a mozgalmat, amelyet „ifjú-
német"-nek nevezünk és amely le-
győzte és megsemmisítette a német 
romantikát. Ami amott romantika 
volt, az emitt romantika elleni for-
radalom volt, egy új görögség s egy 
új klasszicizmus evangéliuma. A 
francia romantika volt az, amely az 
„ifjú-német" irányt győzelemre se-
gítette a spiritualizmus és a feuda-
lizmus ellen, amely az eredeti német 
romantikát jellemezte. Franciaor-
szágban a romantikát „la jeune 
France"-nak is nevezték." (Ime a 
német Jungdeutschland név igazi 
eredete s jelentése!) „Német roman-
tika és Jungdeutschland, az „ifjú-
német" irány ellenlábasok voltak. 
Igen, a francia romantika kedvence, 
az „ifjú-német" Heine Franciaorszá-
got egyenesen óvaintette a német 
romantikától." 

Hozzáértőnek már ezek az újj-
mutatások eleget mondanak, de ki-
egészíthetjük őket még a követke-
zőkkel: mind a francia, mind az 
angol és olasz romantikusok na-
gyon hamar átcsaptak egy polgári 
liberális irányba, ha még oly roya-
lista-katholikus alapon kezdték is 
pályájukat. (V. Hugo: romantika 
egyenlő liberalizmussal!) A fran-
ciák (Lamartine-t is számba véve), 
az olasz Leopardi, az angol Byron 
és Schelley szerinti romantika hama-
rosan a „haladás" költészetévé lesz. 
A „szerafikus" irányt hamarosan 
fölváltotta itt a „sátáni" (Southey 
névadása!) s ez mindkettő romanti-
kus. Ez már óvatossá kell hogy te-
gyen mindenkit. Tiszta sor, hogy a 
romantikus szó nem egy-jelentésű. 
Nagyon heterogén elemek foglaltat-
tak itt erőszakosan egységbe s így 
nagyon meggondoltan kell eljárni, 
ha az összromantikáról akarunk ál-
talánosan jellemzőt megállapítani. 

A régebbi irodalomtörténeti isko-
lák egy hibájára is rá kell itt mu-
tatnunk; a „hatások" túlbecsülésére 
és túlzottan merev fölfogására! „Ha-
tás" tulajdonkép veszélyes szó és 
problémák túlzott egyszerűsítésére, 
meghamisítására vezet. Éppen itt 
domborodott ki nagyon feltűnően, 
amit az újabb szellemtörténeti irány 
hívei már többször hangoztattak, 
hogy minden „hatás" csak akkor 
bír jelentőséggel, ha a másik nép, a 
másik nép irodalma, művészete azt 

asszimilálta, a maga gondolat-érzés-
világához, világnézetéhez idomította. 
A hírhedt régi „Beziehung"-ok papi-
ros ízűek. Semmi jellemzőt nem 
nyujtanak. Minden nép más- és 
máskép reagál egy és ugyanazon 
hatásra. S éppen az a fontos, miként 
reagál és hogy miért éppen így 
reagál. Mindenki egyetért abban, 
hogy a magyar romantika ügye kü-
lönösen bonyolult. A fentiek rész-
ben már kezünkbe adják a kulcsot 
a mi sajátos problémáinkhoz. Nem 
szabad elfelednünk, hogy a mi ro-
mantikusaink alig érezték a. leg-
nagyobb német romantikusok hatá-
sát (nálunk pl. alig volt szerepe 
Novalisnak, csak kerülő utakon, 
közvetítéssel), inkább hatott a leg-
barokkabb színezetű német (késői) 
romantika (pl. Vörösmartyra). Na-
gyon nagy mértékben hatott (főleg 
a negyvenes évek felé) a nyugat-
európai (francia s angol) romantika 
(pl. Petőfire), melyről éppen láttuk, 
hogy mennyire más mint a német, 
sőt tulajdonkép más névvel is kel-
lene jelölni. Itt meg még nem is 
vettük számba azt, hogy a magyar 
nép, a magyar lélek mikép is rea-
gált, mikép is reagálhatott az ilyen 
hatásokra. Ennek beható kutatása 
messze vezetne s éppen azért e he-
lyen egyelőre csak egy vonást eme-
lünk ki, amely szorosan összefügg 
az újabb időben megélénkült barokk-
érdeklődéssel. Mind Ausztria, mind 
hazánk (főként a nyugati részek s 
mindenekelőtt a Dunántúl) különö-
sen erős és tartós barokk-hatás alatt 
állottak még olyan korban is, mi-
kor az máshol már rég divatját 
múlta. A XVIII . század a maga 
egészében tekintetbe jön itt, sőt a 
X I X . eleje is. Elég nálunk a sok 
barokk építészeti emlékre hivat-
kozni. Bécs azonban valódi őshazája 
és melegágya volt ennek a barokk-
nak. Ma is megdöbbentő pl. a híres 
régi István-dóm impozáns gótikus 
kőerdejében s színpompás ablakai 
közt azt a sok később becsempészett 
barokk-díszt látni, mikor pedig 
annyi tiszta barokk temploma volt 
és van Bécsnek különben is. Ilyen 
barokk-csempészet állapítható meg 
nagyon sok helyen az osztrák iro-
dalomban a X I X . században is és 
hasonlókép a magyar irodalomban. 
A magyar romantika egyik nagyon 
nevezetes jellemvonása éppen abból 
adódott, hogy barokk-tradiciók közé 
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köszöntött be az északnémet hatás, 
amely későbbi formájában saját ott-
honában is mutatott rokonságot a 
barokkal. 

Hogy ez mennyire igaz, azt éppen 
a legújabb osztrák tudományos, iro-
dalmi és művészeti törekvések mu-
tatják. Itt van az osztrák irodalom 
egyik büszkesége, Grillparzer, akit 
általában mindig a romantikusok-
hoz soroltak. Ma mind élesebben 
látják barokk vonásait. Legújabban 
jelent meg Der arme Spielmann 
című novellájának egy nagyon ízlé-
sesen kiállított, Erich Büttner — 
részben színes — képeivel díszített 
kiadása s ezek a képek is a barokk 
egy átalakult formáját mutatják. 
Ezt a „Liebhaberdruck"-ot a Volks-
verband der Bücherfreunde (Weg-
weiser-Verlag Berlin-Wien) állította 
ki s könyvárusi forgalomban nincs. 
Dr. E. Korningen írta hozzá az utó-
szót, amelyben erősen kiemeli az 
osztrák városok, főként Bécs barokk 
jellegét, Grillparzer korának ba-
rokk voltát s a nagy költő egyéni-
ségének hasonló vonásait, amelyek 
azután ennek a gyönyörű művecs-
kéjének főhősében, az egész milieu-
ben tükröződnek. „Még ma is", írja 
Korningen, „az osztrák városok és 
városkák belseje barokk méltóság 
és nehézkesség képét mutatja, még 
mindenfelé élnek a régi templomok, 
amelyeknek ablakait venyige fonja 

körül, az oly csodálatosan fehér 
melki katedrális hegedülő angyalai-
val . . . ez a kővé vált szimbóluma 
egy vidor és színeknek örülő katho-
licizmusnak. Grillparzer korában a 
a barokknak e kisugárzásai még 
sokkal erősebbek voltak. A bástyák-
tól övezett Bécs, melyben élt, tiszta 
barokk város volt és a költő meg 
hazája közötti benső kapcsolatnak 
természetes folyománya, hogy Bécs 
barokk kultúrájának legtökéletesebb 
kifejezése Grillparzer műveiben si-
került . . . " Egyáltalán ahogy a tu-
dós e könyvben körülbelül egy ív-
nyire terjedőn, tömören megrajzolja 
e barokk orientálódás alapján köl-
tőnk alakját, így és csak így lesz az 
valóban élővé, teljesen érthetővé s 
egyszersmind szimpatikussá, ked-
vessé. Rögtön megértjük a régi 
Habsburgokhoz való ragaszkodását, 
a spanyol művészet felé fordulá-
sát is. 

Nem ártana irodalmunkban sem 
— ezen a nyomon elindulva — a tu-
laj donképeni barokk-koron túlhala-
dólag és éppen a romantikába nyú-
lólag a barokk „hatásokat", emléke-
ket, nyomokat kifejteni. Hisz ná-
lunk meglepően későn mutatkozik 
egy és más, ami nyugaton már a 
XVII. században kiélte magát, pl. a 
spanyol-olasz barokk illemtanai „ud-
vari emberei" Faludinál. 

Koszó János. 
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