
HODINKA LÁSZLÓ:

HUYSMANS,
A SZÁZADFORDULÓ
MISZTIKUSA

Az újabb francia regényirodalomban a legkiválóbb misz
tikum-kutató Huysmans volt. A miszticizmus célját abban
látta, hogy a misztikus lélek adjon számot a benne végbe
menő szent és titokzatos folyamatokról, próbálja meg a benne
bizonyos fokig megjelenő, a beavatottak számára hozzáférhe
tetlen Istent érzékelhetővé tenni, kifejezni. Szerinte ez lehet
séges, ö a mísztikát nem találja olyan nehéznek és megfog
hatatlannak, s már ebben lényegesen különbözik az orthodox
teológiai áIlásponttól. A nehézséget nem abban látja, hogy
a mísztikus élmény előttünk ritkán megnyíló, nagy és szent
folyamat, hanem abban, hogy az ezzel foglalkozók nem eléggé,
nem igazi mísztíkusok, s a kifejezés ezért nem sikerült nekik.
Ő tehát a miszticizmusban elsősorban a különöst, a tenné
szetíölöttít hangsúlyozza, nem pedig a rendkívüliséget. A
francia irodalmi és szellemi életben a múlt század vége felé
újraéledt misztika iránti széleskörű érdeklodést nagy öröm
mel üdvözli, de ebben csak a mélyebb hitélet fejlesztő ková
szát látja. A miszticizmus irodalmi tárgyalásában is a maga
szerepét hitvédő jellegűnek tartja, meg akarja mutatni nagy
elődjének és mesterének, Zolának és Charcot-nak, hogy a
bennünket körülvevő élet még mindig mennyire misztérium,
mennyire megmagyarázhatatlan. Egész pályáját és a miszti
cizmussal szemben elfoglalt álláspontját tekintve, középkori
léleknek mondhatjuk őt; nagy emberi és írói sorsfordulata
után is mily sokban hasonlított a középkor és különösen a
XII. század szerzeteseihez, kik a misztikum felé hajló lelkük
felületén is megőrizték a középkori ember különös szabad
lelkiségét. Langlois ezt a mísztícizmus és a .Jíbertinage" ke
verékének nevezi. Huysmans a miszticizmust tehát csak íro
.dalrni tárgynak fogta fel, melynek tanulmányozásába merült.
Másrészről pedig ezt a kedvenc studiumát ajánlotta fel Isten
nek, mint bűneiért való elégtételt. Ily értelemben misztikus
nak tartotta saját magát is; egyik életírója szerint nyilvánvaló
öröm gyulladt ki szemeiben, ha magát mísztíkusnak hallotta
nevezni.

Ha Isten nem is mutatta meg neki magát oly nagy mérték
ben, mint az igazi nagy misztíkusoknak, de bizonyos ke
gyelmi jeleket, részleges megvílágosodást nem lehet kétségbe
vonnunk életében. Ezeket Ióhósének, Durtalnak vallásos vi-
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lágában elemzi. Igy többször mondja, hogy időnként érezte
a kegyelem hathatós munkáiát lelkében: Isten tudtára adta,
hogy meghallgatta. Az imádságra való erős belső szükségen
kívül egy láthatatlan, alig érezhető érintés volt ez, Isten foly
tatólagos hívása, melyet lélekzetfojtva figyelt belsejében. Néha
erősbödött e titokzatos belső érintés s többé-kevésbbé erős

érzelmi velejárók is kísérték.

A legnagyobb hévvel száll síkra a misztikus állapotok
felé való törekvés és az értük hevülő vágy mellett. Megtérésé
utáni egész életművében valóságos propagandát csinált min
den vonatkozásban a miszticizmusnak. Támadóinak is vála
szolja, hogy életének célja ezután mindig csak az lesz, hogy
a misztika útjain mind feljebb emelkedjék. Ö tehát az asz
kézis és a misztika között csupán fokozati különbséget látott,
s ebben megint alapjában tér el a teológiai felfogástól. Ezen
álláspont szerint a misztikus kegyelmi állapot elérése földi
életünknek egyetlen célja, erre minden jó vallásos embernek
törekednie kell, s ha előkészülete jó, normális dolognak tart
ják, hogy Isten őt oda is emeli. Huysmans azt vallotta, hogy
bármiféle kegyelem első forrása a nagy szívtisztaság, a go
nosz hajlamok elfojtása. E célból igen nehéz és állandó mun
kára, lankadatlan összeszedettségre van szükség, Ezt a harcot
hevíti és erősíti a vágy, hogy sokat próbált és a küzdelrnek
ben elcsigázott lélek elérjen az óhajtott célhoz, a misztikus
kegyelmekhez. Szerinte ezt nemcsak a szentek érhetik el, ha
nem a lélek igen nagy áldozatával bárki misztikussa válhatik.
A misztikus orchidea-virág azonban nem nyílik ki egyik nap
ról a másikra, hosszú, fáradságos, lemondásokkal teli életnek
kell azt megérlelnie. Ö maga is eleinte minden nehézségtől

visszariad, vagyis abba a hibába esik, hogya vágy pusztán
óhaj, meddő várakozás marad. Ebbe kapcsolódik bele az az
intellektuális attitűd, mely sohasem hagyja el teljesen s mely
a misztikában is csak irodalmi témát talál. Különösen eleinte
látszik műveiben a sok küszködés: megszerezhetné a misztí
kus kegyelmeket, de neki magának kellene erős munkával
hozzálátnia. Olyasféle állapot ez, mintha egy ablakból vizsgálná
e jelenségeket, rokonszenvvel, sőt sokszor sóvárogva is, de
különösen eleinte, nagy nehezére esik neki maganak is le
szállnia onnan. Kevesen voltak oly szentimentálisan beállítva
a vallás igazságai felé, mint épen Huysmans. De szentimen
talizmusra, tépelödésre és boneolgatásra hajlamos lényében
ott volt a krítizálás, filozofálgatás kényszere is. Nem fogadott
el semmit anélkül, hogy előbb gondosan le ne mérte volna
értelmének mérlegén. És épen ez gátolta őt abban, hogy fel
színre engedje a misztikus egyesülésre Isten kegyelmén kívül
szükséges spontán érzelmeket is. Gondolatait módszeresen
rendszerezi, csoportosítja, pedig maga is érzi, hogy ez a lelki
beállítottság itt nem helyénvaló, itt hinni kellene Isten külön
leges kegyelmében. A rendszerető elme uralkodik a szomjazó,
de magát teljesen átadni nem tudó szív felett. Kételkedésén át-
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átvilágít a fénysugár, mely a szeretet és az odaadás mellett
megvilágítja előtte az utat, de míndig győz az erőlködés. Pedig
önmaga is tudatosítja, hogy a nehezen szerzett aszkézis álla
potaiból felemelkedve, az Istentől kapott misztikus kegyelmek
feleslegessé teszik az ész munkáját. Jól mondja neki lelki
atyja: mindig meg akarja győzni magát, hogy nem gondolko
zik eléggé e kegyelmeken, s éppen ez az állandó elmélkedés
töri meg a kegyelemteljes hit lendületét.

E nyugtalanitó, vágyódó keresések miatt nem találta he
lyét rendes napi elfoglaltságai, irodalmi tervei közölt: nyug
talanító, vágyódó keresés vezette Isten felé. Tépelődő és lassú,
nagy és nehéz erőkifejtésekre szinte képtelen természete sok
akadályt gördített a felfelé való haladás útjába. De Isten job
ban hívta őt, mint mást, mégis kiválasztottját látta benne,
kit a miszticizmus iránti lángoló szeretete éh heve is méltóvá
tett arra, hogy bizonyos misztikus élményekben legy-n része.
A szemlélődő életre elhivatottnak sokszor még több megpró
báltatás jut osztályrészül, mint azoknak, kik csak a maguk
erejéből haladnak fölfelé. Az alsó misztikus fokokor lsten
kegyelme mellett az öntevékenység még csak lassan, f.1koza
tosan vonul vissza, még mindig nagyon sok a saját tenni
valója: az erények hősies, nagyobb mértékben való megtar
tása, Különleges ajándékok segítik ugyan a lelket, de épolyan
mértékben jelentkeznek a gátló tényezők is, melyek oly ne
hézzé teszik az lsten elérését. Egyik ilyen nagy próbája volt
Huysmansnak éppen az lsten hangjának a meghallása. Mily
nehezen értette meg, hogy mit is kell tulajdonképen cseleked
nie ! Nem tudta magát elszánni arra, hogy lelkéből Istenhez
méltó hajlékot alakítson. Habozó és tépelődő lelkébe Isten ön
tötte ezt a vele és munkájával szemben való bizalmatlanságot
is, mint megpróbáltatást. Nem kímélte meg a kételvtől sem:
igaz-e, hogy Istennek különleges kegyelme kitüntetésre mél
tatja őt. Kételkedik abban is, hogy érdemes-e föláldozni ké
nyelmes, független, szabad életét oly cél elérésére vagy meg
közelítésére, ahol esetleg csak végleges kiábrándulás várja?
A kishitűség tartja hatalmában, nagyon nagyoknak látja az
áldozatokat, melyeket végre kell hajtnia az Istenhez való for
dulás érdekében. Elevenen érzi a bűnös ember örök ketté
hasadását a jó és rossz irányában, ez szinte legnagyobb és
állandó kísértése. T'ehetetlenség érzése kínozza, képtelen belső

sugallatait követve, azokat végre valóra is váltani. Majd
gyenge természetének másik átka, a hiúság és a gőg csábí
tásai kerítik hatalmukba és vetik mindig vissza a földön el
érhető Isten-látás felé tartó nagy harcában. Különös megpró
báltatása a reménytelenség is. Azonnal elcsügged, amint va
lami akadályt érez. Az önbizalom hiánya nagyon sok szép
lelki terve valóraváltását hiúsítja meg. Igen erősek az ösztönei
ellen való támadások is, különösen eleinte igen sokat kell
ezek ellen harcolnia. Innen az a Huysmans utolsó művein át
áradó különös, mély férfiúi fájdalmasság, amit nem tud ellep-

813



lezni annyiszor hangoztatott keserű, szatirikus humora sem.
Ez csak még jobban fokozza érzékenységét, mellyel az érzelmi
fölindulások után beleesik a spleenes unalom és szomorú kiet
lenség állapotaiba. A kietlenség e nyomasztó érzését semmi
féle fölbuzdulással sem tudja távoltartani lelkéből. Mint a jég,
úgy fagyasztj a meg minden imakísérlet belső hevét az a kü
lönös szárazság. A misztikusok számára küldött kísértések
közül gyakori és fájdalmas az az érzés, hogy lsten vissza
vonult a lélektől. Ilyenkor kétszeresen támad fel érzékeny lel
kének minden nyugtalansága; a lélek mint egy sötét szobá
ban, egy helyen keres. A hirtelen beállott lelki csendben meg
törik minden lendület rugalmassága. Sokszor tudatosítja, hogy
a kísértések hozzátartoznak a tökéletesedéshez. ezek nélkül
nem lehet győzni. Próbál megnyugodni abban, hogy a küldött
megpróbáltatásoknak az a szerepe, hogya lélek alázatosságát
fokozzák, nem pedig, hogy túlzott nyugtalanságot keltsenek.

Igen nagy szerepet juttat Huysrnans a lelki életben a go
nosz léleknek. Még katolikusnak nevezett korszaka előtt leszö
gezi idevonatkozó álláspontját: hisz a sátán valóságos létezé
sében, vagy legalább is majdnem bizonyosnak tartja. Isten a
mísztikára hivatott kiválasztott jainak életében is szerepet ad
a sátánnak, hogy az akaratlanul is az ő terveit szolgálja: ö a
kísértéseknek állandó élesztője, minden erejével azt próbálja,
hogy a lelket újra gonosz hajlamai felé vezesse vissza. Huys
mans a sátán munkáját szellemesen a várostrommal hasonlítja
össze. A felzaklatott lélek horizontján sötét pontok gyanánt je
lennek meg az előreküldött kísértések, melyek jelzik a bekö
vetkező veszélyt, felkészítik a lelket a harcra. Szerinte a sátán
első fegyvere, mely a leghatékonyabb szokott lenni, a skrupulu
sok küldése; ezek sokkal inkább remegésben tartják a vergö
dő lelket, mint a súlyos kísértések, mert az aggályok teljesen
szétterjednek a lelken, s a szívós ördögi munka eredménye
képpen egészen elporhanyósítják az ellenállást. Csak ezután
lép előtérbe a sátán, mint egy hóhér, szinte ellenőrzi, hogy se
gédei teljesítették-e előzetes parancsait? Huysmans is hang
súlyozza, hogy nem lehet biztos eszközökkel számot adni arról
a titokzatos eljárásról, melynek folyamán az ördög a lélekbpn
kárhozatos működését végzi. Valami különös belsli remegés
adja csak hírül, hogy a sátán dolgozik a lélekben. Érdekes
megállapítása: minél inkább tudatosítja a megszállott lélek a
gonosz [elenlétét, e tudósítás eredményeképpen az mindinkább
visszahúzódik.

William James és mások szerint csak a gyors, villám
szerű megtérés érdemli meg a misztikus szöt, amikor való
sággal rászakad a megtérőre az igazi fény, Isten által küldött
belső megvilágosodás hirtelen úton löki el eddigi életétől.

A saját erővel, lassú elhatározásokkal kiépített és kétsége
ken át vaj udva beteljesedő átalakulást nem tartják mísztíkus
nak ; mondjuk Tolsztoj és Papíni ismert Istent-megtalálásá
tól elvitatják e jelzőt. Pedig például Huysmansnak, ennek az
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oly rnessziről Isten felé kúszó, annyi kétségtől marcangolt
léleknek a megtérése sem volt csupán az ő munkája. Ha kel
lett is hozzá rengeteg akarat és kitartás, a bűntől a kegyelemig
vezető lépcsőn, mégsem kétséges, hogy ezt egyedül nem bírta
volna, ha Isten nem választotta volna ki őt arra, hogy saját
ságos, misztikus úton magához emelje. Huysmans esetében
nem a kegyelem villámcsapásszerűmunkájáról van szó, mint
egykor a damaszkuszi úton, őt nem egyszerre sújtotta le az
Istentől való áthatottság, hanem Isten kegyelmétől segítve,
az ő lassú és kitartó jószándékú munkája során, a kettő har
monikus együttműködésével. Még ilyen dolgokban is ön
magát levétkőzni nem tudó stílusára jellemző példa az a ha
sonlata, amikor megtérését a gyomor emésztéséhez hason
lítja, mely szintén bennünk folyik le, mégis úgy, hogy tud
tunkon kívül is kénytelenek vagyunk rá, de a folyamatot
meg nem akaszthatjuk, legfeljebb kedvező feltételek terem
tésével elösegithetjük. Ismeretes az a vita, melyet a realiz
mus nagy regényírójának meglepő megtérése annak idején
felidézett. Sokan az ő lelki fordulását is, mint a századuto és
századforduló oly sok kouvertitájának esetét, mint ügyesen
tálalt irodalmi reklám-eseménynek tekintették. Kétségtelen,
hogy különös egyéniségének bizonyos jellemvonásai termé
szetesen később sem maradtak el. De azért az őszinteség

hiánya túlzott vád; Huysmans rejthetett igazán és őszintén

bűnbánó lelket különcségei mögé is. Egész további élete és
szent türelemmel viselt nagy szenvedései is az őszinte bűn

bánat mellett szólnak.
A megtérésé előtti bűnös élete fölött való szomorúság

jellemző vonása marad lelkének később is. A fellángolások,
lelkesedések és örömök akkor is csak pillanatnyiak marad
nak, a mélyen mindig szomorúság marad s e kettő kevere
dése adja Huysmans igazi lelki képét. Az egész világot in
kább fájdalmas oldaláról nézi s olykor egészen könyörtelenűl

állapítja meg, mennyire hatalmaskodik a rossz a jó fölött.
Az áldozat nagy dogmatikai mélységű tanát vallja és a misz
tika egyik legszebb és legnagyobb törvényének tartja. Irígyli
az igazi mísztikus lelkeket, akiknek Isten megengedi, hogy
bűnöket és értük járó szenvedéseket vállaljanak, ezen elnyert
fájdalmak és szenvedések által közelebb juthassanak Istenük
höz. Saját megtérésekor is tudja, hogy ismeretlen szent lel
kek segitségére siettek imatöbbletükkel és segítség gyanánt
átvették szenvedései egy részét, melyeken ő nem tudott győzni.

A misztikáról való felfogásának ismeretében teljesen
megérthetjük azt a tényt, hogy ő a művészetet és annak min
den megnyilvánulását szinte csak a misztíkával való kapcso
lataiban látta. Hálát adott Istennek, aki megengedte neki,
hogy a misztika bámulója és tudósa lehet a művészetek terén
is. Három területen fogta meg őt különösen az egyházi mű

vészet: az építészetben a gótika és a román, a muzsikában
a gregorián ének és az irodalomban a nagy misztikusok, Sze-

815



rinte az egyházi művészet különösen a középkorban valósá
gos letéteményese a misztikának ; a részben névtelenül ma
radt misztikusok egyházművészeti alkotásaikban próbálták
idevonatkozó élményeiket kifejezni.

A zene is olyan tényező, mely elősegíti a misztikumra
hajló és e kegyelemmel különben is ellátott lelket az ilyen
állapotok felé való törekvésében. Huysmansnál is kétségtelen,
hogy misztikus megtérésében, Isten e titkos tervének végre
hajtásában igen nagy szerep jutott a zenének is. Meglepő az
a mély benyomás, melyet a zene az ő érzékeny lelkében kel
tett, és az a képesség, mellyel az idegeire ható zenei benyo
másokat azonnal tudatos kritikává tudta szavakba önteni. Itt
is teljesen vizuális volt, zeneszemlélete nem annyira techni
kus, mint inkább teljesen esztétikai és szentimentális. Zenei
érzékenysége is egy eszköz volt, melyet Isten tőlünk nehezen
érthető rnödon felhasznált arra, hogy lelkébe öntve, közel
hozza és fölemelje magához.

A templomi hangulat és az Isten házának áhítatában an
nál jobban hat a lélekre az egyházi zene misztikus kapcsokat
létrehozó hatása. A katedrálisok gótikus oszlopainak láttára
előtör Huysmans lelkéből a hasonlat, mely a szentek egyes
ségét hirdető szentmise alatt úgy húzza felfelé lelkét, mint
egy ellenállhatatlan és szemmel-füllel alig követhető gejzir
oszlopa. Hosszú és alapos gondolatmenetekben foglalkozik a
gótika és a gregórián zene kapcsolataival és az egyik iránt
való nagy érdeklődését átviszi a másikra: szerinte egyszerre
gyakorolják lelkében ugyanazt a megindító hatást a temp
lom és a zene. Az ő mindenre oly könnyen vibráló érzékeny
sége a zene hangjain keresztül fogja fel a szentmise értelmét
és egyes részeinek jelentőségét. A mise alatti egyházi zene
és ének igen nagy mértékben élesztik lelkében a misztikus
örömöt, mely ilyenkor szinte túláradva csap az Isten felé.
Persze e hatás még nem idéz elő misztikus állapotot, ahhoz
kell, hogy meglegyen a kiválasztottság s akkor erősíti a misz
tikus érzéseket a zene hatalma is.

Ugyanígy volt a templomokkal is, melyeket ő miszticiz
musát színező és elősegítő tényezőnek tartott. E megszentelt
hely az igazi termő talaj, hol a mísztikus állapotok megnyíl
vánulhatnak, itt kerül a lélek olyan állapotokba, melyekben
elsősorban juthat kapcsolatba vagy közvetlen érintkezésbe Is
tennel. Veleszületett adományával, a templomok iránti nagy
lelkesedésével el sem tudja képzelni, hogyan lehet ezeket
hideg szemmel, nem teljes önátadással szemlélni. Műveiben

rengeteg az utalás a templomoknak reá tett mély, lelkét át
járó és felfelé emelő hatásáról, mit ő misztikus érzései fo
kozójának tartott. Csodálatosan szép leíró és élvezhető olda
lak ezek, nem is szólva a charttesi és lourdesi templomokról,
melyeknek egész köteteket szentelt. A világhíres chartresí ka
tedrálisról szóló híres könyve nem más, mint a liturgikus
szimbolika elemzése; minden jelentéktelen faragványnak, a
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misében pedig minden mozdulatnak szimbolikus, mísztíkus
jelentése van, mely mindig érezteti, hogy Isten mindenhol
jelen van. Élete második felében írt könyveinek ez oldalairól
már nem a naturalizmus gúnyolódó, szkeptikus, hideg regény
írójának vonásai tünnek elénk. hanem a századforduló mísz
tikusnak nevezhető Huysmansának új arca, mely már csak
Isten felé néz.

Hodinka László

TAKÁTS GYULA:

ALKONYI BEREK

Holdkeltével megjöttek a gémek.
A fűzfák fölött szálltak csendesen.
Puskával kézben álltam a sás közt,
és imígy szóltam hozzád: Kedvesem,
látod, mint eveznek párosával?
Úgy úsznak, mint két csónak a fénybe,
és lásd, páros puskámon a cső is,
és sivítva száll sörétje az égre!
Volt gém, nincs gém. Igy szólna a fűzfa.

A dörrenés a nád közt csuklana . .
Jer, a széna illatot terít ránk,
Kinn anyádék már szólítnak haza.
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