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A görög költés a maga nemében tökéletesebb - írja Teleki 
József 1818-ban a Tudományos Gyűjtemény c. folyóiratban 
közzétett A régi és új költés külömbségeiről eímü értekezésé-
ben, és hozzáteszi: ám sok vonatkozásban a „romántos" ígér 
többet. 

A romantikus művészet elmélete nemcsak az előző kor-
szak művészi elveivel állítható szembe, nemcsak az előző 
szakasz művészetfelfogását kellett tagadva-folytatva meg-
haladnia, hanem - legalábbis a teória szintjén - egy gyö-
keresen új szemléletmódot kellett érvényre juttatnia. Hiszen 
kezdeti szakaszában a romantika nem egyszerűen valami új 
költői iránynak vallja magát, hanem alapjában új korszak-
nak a művészetek történetében, a „görög" költést felváltó 
„keresztény" költés képviselőjének. Ennek megfelelően nem 
egyszerűen a 19. század új szellemét hirdeti - annál is 
kevésbé, mert ez az új szellem ellentmondó és kevéssé meg-
ragadható - , hanem mindannak folytatójaként fellép, am' 
nem szorosabban görög-antik eredetű. Ám még ebben 11 

vonatkozásban sincs valamilyen szabályos korszakváltásról 
szó, hiszen a romantika teoretikusai korántsem tagadják »z 
európai antik szellem tökélyét, sőt azt aláhúzva hirdetik eg}' 
új tájékozódás szükségességét. 

Schiller ismert tanulmánya a naiv és szentimentális költf" 
szetről is lényegében az antik, tehát a maga világát minte?-v 

közvetlenül kifejező költészet, s a bonyolultabbá váló vili; 
got közvetítő rendszereken keresztül megjelenítő „modern 
irodalom messzemenő különbségeire utal. Az egyszerűség ^ 
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a tökély utánozhatatlan egysége, a régi világ homogén jellege 
már-már nosztalgikus színezettel említtetik; ezt az egységet 
magasabb fokon csak a kivételes univerzalitás tudja újra 
létrehozni (Goethe), az irodalom fejlődésének iránya azon-
ban más. Schiller gondolatmenetétől eltérve (hiszen ez a 
tanulmány inkább csak sejteti, mintsem megfogalmazza az 
új irány mibenlétét) arra kell utalnunk, hogy a „romántos" 
új költés közvetlen ellenpéldájaként a francia klasszicizmust, 
mind régi, mind pedig újabb, felvilágosult formájában, emle-
geti Teleki József. Kisfaludy Sándor érzelmes versciklu-
sának (Himfy) .erényeit szóba hozva előfeltételként jelöli 
meg azt a körülményt, hogy „hazai költészetünk a Frantzia 
járom alól . . . felszabadulván" másfelé tájékozódhatott. E 
megállapítás egyúttal értékítélet a felvilágosult klasszicista 
Bessenyeiék kezdeményét illetően. Mindebből itt annyi a va-
lóban fontos, hogy a Boileau megfogalmazta klasszikus 
'rányt sem a németek, sem a magyar gondolkodás nem tar-
totta autentikus, „antik" görög szelleműnek. 

A másik vonás, amelyre fel kell figyelnünk, voltaképpen 
nem más, mint a világ bonyolultságának, az érzelmek és gon-
dolatok összetetté válásának érzete. Ezt a régi egyszerűség 
•ránti nosztalgia, az ártatlanság elvesztését illető borongás 
hangulata kíséri. Ebből az összetett s egyszersmind ellenté-
tes érzésből táplálkozik az a megkülönböztetés is, amelynek 
értelmében az antik művészet (a természetet mintegy testi 
szemekkel, közvetlenül szemlélve) a külső formára kon-
centrál, s ezért tárgyiasnak, objektívnek (a régi nómenkla-
túra szerint: tárgyasnak) nevezhető, ezzel szemben az új mű-
yészet személyes (szubjektív) jellegű. A görögök „árnyék" 
helyett (fontos szó) a világot magát látták, míg az új költés 
képviselői a közvetlen világtükrözés helyett a jelenvalótól 
különböző költői világot teremtenek. Tulajdonképpen a mű-
s z e r n e k a második, embertől létrehozott természet része-
ként való megjelölésének gondolata bukkan fel itt, azzal az 
e8yelőre nem aláhúzott következtetéssel, miszerint a szub-
jektivitás (éssegítőtársa: a fantázia) mozog a legbiztonságo-

3* 
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sabban ebben a kreált második világban, s festésében, ábrá-
zolásában is más eszközökkel kell élnie. A közvetlenül szem-
lélt világ, amellyel a szemlélő öntudatlanul egynek érzi ma-
gát, a megfelelő esztétikai terminus szellemében „plaszti-
kusnak", megfoghatónak látszik, míg a másik megközelítés-
ben személyes képzelet alapján rajzoltnak, pittoreszknek kell 
lennie. 

A plasztikus és a pittoreszk két olyan műszónak számít a 
kor esztétikai irodalmában, amelyeket gyakorta, s szinte köz-
helyszerűen használnak. Valójában talán az újkor művészet-
szemléletében bekövetkezett legnagyobb változást jelzik. A 
pittoreszk (amelyet Teleki József a „musikás" jelzővel egészít 
ki) ugyanis egy olyan típusú továbblépés az ábrázolás terén, 
amely új tar tományt hódít meg a művészi érzékeltetés szá-
mára. A régi művészet — ha szabad így egyszerűsíteni — 
bizonyos gondolati és szemléleti konvenciókra támaszko-
dott . A gondolati konvenciók alapja az erudíció, a tanult 
műveltség, a szervesen épülő antik-keresztény tudományos-
ság történetileg érvényes változata volt. Az ábrázolásbeli 
konvenciók azon az évezredes felismerésen nyugodtak, mi-
szerint a külső világ észlelése a kollektív tapasztalás sémái-
nak (ha úgy tetszik: törvényeinek) szellemében történik, s 
így a tény, a fizikai valóság valamely eleme előhívja a meg-
felelő fogalmat, illetőleg szót, az így leképezett világ pedig 
újra és pontosan visszautal arra a valóságra, amelynek lénye-
gében pontos, ám tömörített mása, mondhatni összefoglalá-
sa. Egyszerű példákkal élve: az erdő mindig erdő, a szó 
általánosan elfogadott értelmében, a palota mindig palota, 
a harag pedig egy mindenki számára egyet jelentő érzelm' 
állapot. 

A külvilággal szemben elfoglalt alapviszony első jelenté-
keny változása a szentimentalizmushoz kapcsolható. Ennek 
társadalmi-világnézeti vonatkozásaival e helyütt nem kív*' 
nunk foglalkozni. A szentimentalizmus jelesebb alkotásaiba" 
(így nálunk Kármán müvében is) f e l f i g y e l h e t ü n k e g y érdekes 
ábrázolásbeli mozzanatra, arra tudniillik, hogy vallom*5' 
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tévő a természetet (tárgyi világot) szubjektumán átszűrve lát-
tatja, s mintegy belevonja, sajátos, ám tónusában a történés-
hez illő kulisszaként a lelki dráma alakulásába. A kert, a 
patak, a felhő itt már nem a maga általános tárgyiasságában 
jelenik meg, nem is pusztán dekoratív elemként, hanem 
hangulati megfelelésekben helyezkedik el, a szubjektum álla-
potának megfelelő színezetben. Ez a mozzanat első pillan-
tásra stiláris újdonságnak tetszhet s nem többnek, valójában 
a hasonlat stilisztikai fogalmát meghaladó szemléleti válto-
zás jele. A természettel (tárgyi világgal) való kapcsolatnak 
ez az intimitása végül is azon a filozófiaikig is hangsúlyozott 
felismerésen (Locke, Condillacstb.) alapul, miszerint az érzé-
kelés egyéni aktus, s benne az egyéniség egész szellemi tar-
tománya (az intellektus és az érzelem) részt vesz, amelynek 
az irodalomra vonatkozó elsődleges következménye az a 
meggyőződés, hogy nincs egy mindenki számára azonos kül-
ső világ; az érzékelésből kiinduló ábrázolás egy viszonyt fo-
galmaz meg, amely az egyén és külvilág dinamikus és vál-
tozó kapcsolata, specifikumában az egyénhez kötött. 

A romantika ezt az új technikát kétségkívül átveszi, de 
végső fokon mégsem ezen a nyomon halad tovább. A szub-
jektivitásnak ez az „érzékeny" s lényegében a polgári men-
talitás adott fázisának megfelelő változata, s egy viszonylag 
s2ük területre, az érzelmi élet bizonyos konfliktusaira össz-
pontosít. Ezzel semmiképpen sem elégítheti ki azt az univer-
*alitás-igényt, amely a romantika minden műfajára és ága-
satára jellemző. Az egyénhez kötöttség romantikus változata 
n c m pusztán a szubjektumot éppen foglalkoztató - alapjá-
ban véve társadalmi-történeti eredetű - érzelmi-etikai di-
'cmmák ábrázolására korlátozódik, hanem a világ befoga-
dására, áthasonítására, szuverén megjelenítésére tör. A való-
i g fölé emelkedő, mintegy szellemi uralomra, abszolút sza-
badságra vágyó romantikus szellemiség korántsem érzéket-
'C n a szubjektumon kívüli, egyénen túli régiók iránt, éppen 
e"cnkezőleg: az univerzumot vizsgálja, költőileg szólva az 
c8yén a mindenséggel társalog. S ebben az összefüggésben 
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az adott tulajdonságaival az egyéniség olyan magától érte-
tődő lényeg, amelynek „titkai" másodlagos jelentőségűvé 
válnak, előtérbe a meghódítandó egyetemesség nagy törvé-
nyei kerülnek. Ám nem a szó leírható, racionalisztikus ér-
telmében, hanem mitikus-transzcendens értelmükben, hatal-
mas, titokzatos erők megnyilvánulásaként. 

Mindez elméletileg is titokzatosnak, nehezen megfogható-
nak tetszhet. Korántsem véletlen, hogy a századvég, majd a 
XX. század különböző irracionalista áramlatainak előre-
törése - amelynek politikai következményei közismertek - a 
romantika történeti megítélését is befolyásolta. Lukács 
György például a romantika jelentését néhány reakciós je-
lenségre és szerzőre korlátozza, a romantika értékei szinte 
maradéktalanul realizmussá minősülnek át. E jelenség eseté-
ben nem egyszerűen valamiféle esztétikai elfogultságról van 
szó, hanem egy olyan történelmi folyamatról, amelyben nem 
a valóságos, térben-időben behatárolható művészeti stílus 
játszotta a fő szerepet (noha a romantika történelmi behatá-
rolása sem tartozik az egyszerű feladatok közé). A fő kérdés 
sokkal inkább abban az ideológiai konfliktusban jelölhető 
meg, amelyet az irracionalizmusra támaszkodó reakciós ide-
ológiák váltottak ki. Az észre hivatkozó társadalmi prog-
resszió történelmileg indokoltan alakította ki ideológiai fel-
fogását. A kérdés most már csak az, hogy a romantika címen 
összefoglalt, transzcendens és nosztalgikus elemeket csakúgy 
tartalmazó, mint a szélsőséges individualizmustól a forra-
dalmi prófétizmusig eljutó törekvések a maguk egykorú tör-
téneti valóságában mennyire előzményei reakciós önkényu-
ralmaknak, népellenes kultúrpesszimizmusnak, illetőleg, nein 
kevés pozitív vonásukat tekintve, minden kétarcúságuk elle-
nére mennyiben előfutárai éppenséggel progresszív társa-
dalmi és művészeti erőfeszítéseknek? 

A feltett kérdésre nyilván a romantika átfogóbb analízis* 
adhat, a dolog jellegénél fogva többrétű, választ. Ehhc' 
mindenekelőtt vissza kell kanyarodnunk ahhoz a művész' 
sajátossághoz, amely a külvilág újfajta művészi megragadd* 
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sával kapcsolatos. A szubjektivitásnak arról a típusáról szól-
tunk, amely nem egyszerűen az „én"-t vetíti ki a tárgyi kör-
nyezetbe, mintegy önmagára hangolva át annak jegyeit, ha-
nem azonosulásra törekedvén magát az élményt kívánja ér-
zékeltetni. Ennélfogva a „musikás" illetőleg „festői" ele-
meknek az a funkciója, hogy erős benyomásokat keltve a 
befogadót az élmény adekvát reprodukciójára késztesse. 
Ennek legfőbb eszköze az effektus, a hatás nyomatékosítása. 
A képzelőerőt, a beleérzést, a különböző elemeket éles 
kontrasztokkal megkülönböztető ábrázolási technikát a múlt 
század óta elsősorban a drámairodalom kapcsán „színi ha-
tás" néven ismerjük. Kevesebb szó esik arról, hogy az ábrá-
zolásnak ez a technikája nemcsak a drámára, hanem mutatis 
mutandis a romantikus művészet egészére jellemző, noha 
természetesen nem egyszerre, a romantikus periódus kezde-
tén, hanem szakaszosan, különböző változatokban jelenik 
meg, illetőleg teljesedik ki. 

A kérdés mármost az, hogy az ellentétezésnek, poentíro-
zásnak s egyéb hatáskeltó elemeknek mi lehet a gondolati 
háttere, szemléleti alapja? Az már a német Athenáum köré-
nek, s jelesen a Schlegel testvéreknek (s kettőjük közül is 
inkább Friedrich Schlegelnek) a korai írásaiból is világosan 
látszik, hogy a romantikától (új irodalomtól) egy új maga-
tartás és müvészetmodell kialakulását várták. Ebben a vo-
natkozásban viszont rendkívül jellemző, hogy a francia for-
radalom, Fichte filozófiája, Goethe művészete, mint a kor 
'rányjelző politikai, illetőleg szellemi produktumai, gyakor-
latilag egyenlő fontosságúak. E három - a modern gondol-
kodás számára nem feltétlenül összefüggőnek tetsző - je-
'enségbcn mindenképpen közös a cezúrateremtő, korszak-
i é , illetőleg korszaknyitó jelleg, s az egyetemes hatás moz-
zanata. Vagyis az a sajátos paradoxon, amelyet a „Vollen-
dung und Unendlichkeit" fejez ki, vagyis a zártság és teljesség 
' í n y é n e k az egyetemes felé irányuló kitárulkozása. Nyil-
vánvaló, hogy a régi művészet, vagyis a klasszicista alkotások 
formális zártsága és lekerekitettsége nem alkalmas ennek az 
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igénynek a megvalósítására; a világnézeti kiegyensúlyozott-
ság és harmónia pedig kifejezetten az útjában áll. 

Az említett paradoxon feloldásának reménye nem utolsó-
sorban a művészeti konvenciók (irodalmi műfajok) eddig 
elfogadott szabályrendszerétől való eltávolodás igényében 
ölt testet. A formális lekerekítettség ellenszere egyfajta for-
mátlanság, töredékesség, a hangvétel kötelező egységességé-
nek feloldása pedig a műnemek egymásba olvasztása révén 
történhet meg. A jelzett törekvés részben tudatos, részben 
pedig a művészi magatartás gyakorlati következménye. 
Annyi bizonyos, s egyben tapasztalati tény, hogy a par ex-
cellence romantikus irodalmi alkotás a lírai és epikai eleme-
ket következetesen vegyíti, s ezt a módszert átviszi a drámá-
ba is. Nem valami műfaji újításról van szó ebben az esetben, 
az ábrázolástechnika valamiféle forradalmasításáról, hanem 
egy újfajta látásmódról, amelynek lényege a személyiség és 
minden attribútumának egysége, s ez viszont azon a felté-
telezésen alapul, hogy nincs külön érző és gondolkodó, cse-
lekvő és reflektáló ember; mindez együtt és egyszerre létezik, 
s belső és külső világát ebben az összetettségben érzékeli és 
fejezi ki. Az olyan műfaji következmények, mint például 
Vörösmarty Zalán /urasának a klasszikus eposz egyes fontos 
kellékeit egyébként alkalmazó elbeszélő költeményének 
tárgyias-epikus és lírai vonulata, végeredményben ennek a 
felismerésnek egyelőre művészileg még konzekvensen végig 
nem vitt, még össze nem olvasztott, csak egymás mellé helye-
zett elemek révén érzékeltetett kifejezése. 

Alig kerülhető el a szubjektivitás ismételt emlegetése, noha 
- s ez talán meglepően hangozhat — a romantikának alig 
van köze a szubjektum, vagyis az egyéni érzésvilág és gon-
dolkodás törvényeinek feltárásához. A romantika énköz-
pontúsága nem a valóságos, adott egyediségben gyökerezik* 
hanem - hogy úgy mondjuk - ennek sajátlagos hipertró-
fiája. A romantikus én inkább valamiféle világén, egy olyan 
típusú egyediség, aki a világgal áll szemben, adott esetbe" 
a világba olvad bele, mint azzal egyenértékű, sót annak fölébí 
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emelkedő minőség. E kérdésnek tekintélyes irodalma van, 
vizsgálódó-történeti, esztétikai és líraian meditatív vonat-
kozásban egyaránt, önmagától adódik a téma: a zseni fo-
galmának, jellemzőinek kérdése. Hogy ki mit gondolt a 
tehetségről, majd lángelméről (zseniről) annak idején s a 
későbbiekben, s hogy vált végül is belőle a magányába fel-
kínzott (Jbermensch, folyton inspirálva filozófusokat, költő-
ket, Schopenhauert, Nietzschét s hatásos gondolati közve-
títéseken keresztül a modern költészet olyan képviselőit is, 
mint aminő Ady volt — egyelőre maradjon a háttérben. Itt 
ugyanis aligha az egyéni tehetség fokáról vagy minőségéről, 
magasrendű intellektuális vagy etikai adottságokról, a tö-
megből való kiemelkedés alapjában véve kvalitatív attribú-
tumairól van szó, hanem valami másról is. 

Ugyanis az egyéniség nem önmaga minőségeinek megálla-
pítására, tisztázására, ábrázolására, leírására törekszik, ha-
nem elsősorban szuverénitásra, szenvedélyeinek, akaratának 
kisugárzására, függetlenségére (die Welt als Wille und Vor-
stellung). Az oly jellemző kozmikus méretek, a világmagánya 
®s a világgal való eggyéforrás, a relativitás érzete (magyar 
Példákat említve: az Éj monológja, áll. a Vanitatum Vonítás) 
mindmegannyi olyan tulajdonság, amely az egyéniség új tör-
ténelmi szerepére megy vissza. A szuverénitás-tudat és a koz-
mosz végtelen méreteiben való elveszettség érzése időnként 
keserű játékossággal átcsap egymásba, s ez ironikus hangü-
tést eredményez. Az egyéniség, s így a művész új magatar-
tása korántsem érzéketlen a természetben és a társadalom-
é n munkáló hatalmas erőkkel szemben: éppen ezeket akarja 
le?yürni, fölébük kerekedni, de adott esetben egyenrangú-
ként megbékélni velük. Az érzelmes irodalom hőse magát 
akarja megismerni, hogy jogaira apellálhasson, a forrada-
'°m utáni európai polgár azt az illuzórius szabadságot ki-
v*nja megteremteni a maga számára, amely, mint egykor a 
k'világosultak esetében a tökéletes társadalom eszménye, 
Magatartása, mértéke lesz. Ez a, különösen a művészek köré-
i n kikristályosodott magatartásforma, egy olyan meggyö-
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ződéssé válik, amely világnézeti árnyalatokon, társadalmi cé-
lokon túl is érezteti meghatározó jelenlétét. 

A liberalizmus politikai eszményeinek megfeleltetése a 
romantikával ma már a közhelyek közé tartozik. S mint már 
az elmúlt században megfigyelhető az individuális képessé-
gek presztízsének emelkedése a reflektáló gondolati szférá-
ban, s e ténynek összefüggése a polgárság gazdasági tevé-
kenységével, úgy a tizenkilencedik századra ez a tendencia 
mondhatni eluralkodik, s nagyobb szabásúvá válik. Míg a 
régebbi individualitás reflexiójában (bármennyire is reális 
körülményeken alapul) még sok a részben a vallási etikából, 
részben pedig az ezektől egyáltalán nem független szociális 
utópiából táplálkozó elem, addig a liberalizmus, minden 
dekoratív retorikája mellett, lényegében pragmatikus politi-
kai tan (feltűnő, hogy például Kossuthnál milyen nagymér-
tékben egybeforrott a pragmatikus érzék a fellengzó retori-
kával, s ez nemcsak magyar nemesi hagyaték). E praktikus, 
lényegében az előző fejlődés lényegét a diadalmasan bonta-
kozó kapitalizmus nyelvére lefordító tan, szabad versenyé-
vel, parlamentáris eszméivel, vállalkozóival s nem utolsósor-
ban művészeivel új típusú magatar tásformákat , erkölcsi 
normákat honosít meg. Átélni azonban a minden új jelent-
kezésével fellépő feszültségeket, mint általában, úgy most is. 
egy érzékeny kisebbség tudja leginkább. 

Teljességgel nyilvánvaló, hogy a valamely művészeti stílű* 
keretében megnyilvánuló magatar tásformák, erkölcsi elvek 
s egyéb világnézeti mozzanatok nem felelnek meg pontosan 
egy adott korszak gazdasági-politikai viszonyaiból adód*' 
legfőbb jellemzőknek, más szóval azoknak a k ö z h e l y e k n e k , 
amelyek egy adott történelmi korszakról ilyen vagy olya" 
előjellel elterjednek. A romantika végül is a polgári kor szí'" 
lemi teremtménye, de semmiképpen sem olyan kreatúra-
amely a polgári valóság önelégült dicséretére szolgálna. Ab-
ban a mélyebb értelemben, amelyben érintkezik korával s 
őt t á p l á l ó hatóerőkkel, inkább a belső feszültségek, konf-
liktusok, csalódások és remények kifejezője. A művész "J 



A romantikus élmény Magyarországon 215 

és sajátos helyzete — s itt nemcsak szociológiai mozzana-
tokra gondolhatunk — egy megnövekedett hivatásbeli öntu-
datot eredményez, e szellemi tevékenység (szubjektíve) már 
szinte abszurdnak nevezhető felértékelődését, a művészi sze-
mélyiség kultuszát. E körülmény természetesen feltételezi az 
egzisztencia bizonyos fokú (nem feltétlenül dúsan javadal-
mazott) biztosítottságát, nem kevésbé a feudális kötöttsé-
gekkel szemben az egyéni jogok társadalmilag szavatolt hát-
terét, ami gondolatilag és érzületileg egyként oda vezet, hogy 
a művész már nem valamiféle hatalmasságokat „szolgál" 
a tehetségével, hanem a szellemi elit tagjaként maga is a 
társadalmat meghatározó értékminőségek sorába emelkedik 
(sőt szubjektíve ezek között is az első helyre sorolja magát). 

A regénnyel kapcsolatos újabb kutatások eredményei kö-
2Ött bukkan fel az a tulajdonképpen eddig sem ismeretlen, de 
most terminológiailag újrafogalmazott megállapítás, misze-
rint a regény (s tágabb értelemben az epika általában) maga-
tartásformákat ábrázol, s ezek ábrázolása révén magatar-
tásmodelleket nyújt, amelyek mintegv orientálják a befoga-
dó olvasók szociális attitűdjeit. Ez a megállapítás nyilván-
valóan magában foglalja az objektíve létező szociális relá-
c 'ók létezésének tételezését, amelyet az epika (s bizonyos 
^telemben az egész művészet) kodifikál, illetve korszakfor-
dulók idején a beálló változások kodifikálásában részt vesz, 
'Uetőleg elősegíti. Csakhogy míg ez az antikvitásban, sőt 
e8észen a felvilágosodásig jószerint mindenkor spontánul, a 
'étező illetőleg keletkező viszonyokkal való gondolati-érzelmi 
a*onosulás talaján történik meg. addig a francia forradalom 
ü táni európai művészet (szorosabban: a művész maga), anél-
kül természetesen, hogy kivonhatná magát a társadalmi fej-
ődés [örvényeinek hatálya alól, a kulturális élet szűkebb 
^ é r á j á b a n viszonylag független erkölcsi normatívák alap-
o n , elsősorban a konvencionális-konformista magatartás-
I r m á k t ó l való megszabadulás igényétől hajtva, külön etikai 
törvényeket teremt magának, amelyek kiterjednek a „művé-

életvitel" hétköznapjaira is. 
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Ezt a kérdést külön kell majd szemügyre vennünk. Egye-
lőre annak leszögezése látszik szükségesnek, hogy mindezek 
az összefüggések az úgynevezett magaskultúrában érvénye-
sek, márpedig a romantika nemcsak, s nem is mindig első-
sorban ebben a szférában jelentkezett. Még inkább kompli-
kálja a dolgot a művészi stílus és magatartás elterjedésének 
geográfiai tagozódása, ami természetesen egyszersmind az 
európai társadalmi fejlődés különböző fázisainak megosz-
lására utal. Hogy bármely mű egyetemes művészi irány saját-
lagos színezetet nyer valamely nemzeti társadalom közegében 
— közhely és nem szorul bizonyításra. De nem egységes tá-
gabb keretek közt sem, hiszen Kelet-Európa például a szo-
ciális és kulturális állapotoknak egy egészen más típusát kép-
viseli, mint a nyugat-európai államok, noha ezek között is 
jelentékeny különbségek vannak. Olyannyira, hogy a roman-
tika összeurópai elterjedése, s azon viszonyok között, ame-
lyek végül is felvirágoztatják, egy merőben teoretikus síkon 
feloldhatatlan ellentmondás látszik fennállni. Ennek leglé-
nyegesebb vonása az a körülmény, hogy míg az egyik olda-
lon a polgári forradalom utáni polgári társadalom problema-
tikájának kifejeződését láthatjuk a romantikában, addig a 
másik póluson egy régebbi társadalmi struktúra funkcionál, 
amelyben a másutt már létező csak szubjektíve, mint óhaj-
tott, létesítendő hat. 

Ez az igen lényeges különbség messzemenően meghatá-
rozza a romantika változatainak jellegét, erőteljesen befo-
lyásolja a témaválasztást, s kihat a művészi irány egészének 
a szellemi élet szférájában betöltött szerepére. Itt most csak 
arra utalhatunk, hogy mivel Kelet-Európában különös erő-
vel érvényesül a nemzetiség eszméje a romantikában, s e gon-
dolat szinte maga köré csoportosítja a romantikus stílus mí J 

mozzanatait is: a „nemzeti romantika" néven cm legelheti 
jelenség egyneműbbnek minősül az összehasonlításban, a111' 
egyúttal a belső ellentmondások redukálódását, s követke-
zésképpen a közgondolkodásra gyakorolt hatás növekedési 
idézi elő. Az ilyen típusú különbségek azonban korántsem 

i 
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kérdőjelezhetik meg az egység tényeit, pedig ezek puszta 
logikai úton, kiindulva a társadalmi bázis, az alap lényeg-
bevágó eltéréséből, nagyon is könnyen kérdésessé tehetőek. 
Ám ugyanez a fejlődés, amely Európában a felvilágosodás 
eszményeit internacionalizálta (s amely mutatis mutandis 
kifejeződik a világirodalom goethei értelmezésében), a roman-
tika nemzetközi elterjedésében működik tovább. Említhet-
nék persze, hogy a középkori világkép is nemzetközi volt, 
ám nyilvánvaló ez esetben a vallás szinte kizárólagos szerepe. 
A művészi (s természetesen filozófiai, tudományos) irányok 
elterjedésének új mechanizmusa nemcsak abban különbözik 

előbbitől, hogy világi (s így nincs monolit, intézményesí-
tett ideológiához kötve), hanem kézzelfoghatóbb művelődési 
tényezőkben is. 

Ezek sorában nyomatékosan említhető meg a kulturális 
erintkezések, a könyvforgalom, az információk cseréjének fel-
gyorsulása, amelyet semmiféle cenzúra nem tud meggátolni, 
d e még jelentősen lassítani sem. A kialakuló új igényeket 
nagymértékben befolyásolta a felvilágosodás nyomán feléb-
redő kiterjedt érdeklődés a művészet és tudomány iránt, egy 
újfajta erudíció mindinkább presztízs értékű funkciója tár-
Sadalmi szempontból aktív körökben (magyarországi, ill. a 
Monarchia egészére jellemző példaként említhetnék II. Jó-
2&ef hivatalnoki apparátusát, a minden rendű jozefinistákat, 
reformelképzelésekhez csatlakozó magyar nemeseket, tudós 
P aPokat stb.). Ez az új típusú érdeklődés azonban nem kor-
mozódik az irodalom, a tudomány, a politikai gondolat 
többé-kevésbé aktív művelőire, illetve ezek szorosabb isme-
rtségi körére, hanem kialakult egy bővülő (noha abszolút 
l m o k b a n még mindig szerfölött kicsi) olvasóréteg, amely 

(főleg a női olvasók) a lektűrként felfogott szépirodalmat 
részcsítette előnyben (s nemcsak a verses műfajokat, hanem 
a* ekkoriban mindinkább népszerűvé váló regényt is). Az a 
re"dkívül kevert, színvonalában is vegyes olvasmányanyag, 
**e|y a század végére tekintélyesen felszaporodott (s még 
n®8yobb mértékben, ha hozzávesszük az idegen nyelven, első-
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sorban németül olvasottakat), különféle kalandos és érzelmes 
történetek révén egy újfajta kíváncsiságot ébresztett fel, s az 
ilyenfajta olvasás bizonyos körökben lelki szükségletet kielé-
gítő rendszeres foglalatossággá vált. 

Ez a növekvő könyvforgalom, amelynek révén a XVIII. 
század utolsó negyedében elsősorban az elmaradásból eredő 
ismerethiányok csökkennek, hozzásegített ahhoz, hogy a 
magyar szellemiség bekapcsolódhatott a régibb és újabb irá-
nyok különböző szintet képviselő kulturális „termékeinek" 
áramlási rendszerébe. Tulajdonképpen ez az a korlátozott 
mértékben Kelet-Európa egyes országaiban is ható médium, 
amely az új ízlésjelenségeket közvetíti. A különböző lovag-
regények, rablóhistóriák, a „gótikus" regények, valamint a 
nálunk vitatott „preromantika" alkotásai azok, amelyek 
motivikus hasonlóság révén az új művészeti stílus befogadá-
sához szükséges átmeneti szakaszt képviselik. Ez a folyamat 
természetesen nemcsak a mind népszerűbbé váló elbeszélő 
prózában, hanem a színházi reportoár közvetítésével a drá-
mában is megfigyelhető (még a magyar színjátszás kezdetle-
ges körülményei között is), s megvan a vonzata a lírát illető-
leg is. Az ízlésváltás mozzanatai a filológus számára els<5 
renden a bizonyos motívumok felbukkanásában, a megjele-
nítő technika, a kifejező eszközök bizonyos típusainak re-
gisztrálásával ragadható meg. Ám a stílusváltás korántsem a 

motivika és az ábrázolási módszer belső, szorosabban niüv^* 
szi törvényeinek átalakulásából eredeztethető, hiszen e tény 
már maga is következmény, ami mögött a recepcióhoz fűző-
dő tágabb körű igények, világszemléleti elemek, m a g a t a r t á s -
formák húzódnak meg. 

Ez utóbbiak a teóriában válnak tudatossá, ám a t e ó r i á t ó l 

függetlenül is léteznek. A romantika Magyarországon, lcv*" 
megjelenése első fázisában átvétel, eleinte bizonyos m^1'" 
vumok, rekvizitumok révén ad hírt magáról a XIX. század első 

két évtizedében. Ezeket a jegyeket az irodalomtörténet-í'' l '> 

már régen felfedezte és leírta, miként azt a körttlményt 
hogy a klasszicista, szentimentális törekvésekbe mintegy 
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ágyazódva, azokkal sajátos ellentmondásban jelennek meg az 
új elemek (például Berzsenyinél). S hogy megjelenik, annak 
az átvétel kulturális mechanizmusa kétségkívül meghatározó 
okai közé tartozik, de hogy ily mértékben, sokszor az alkotó 
esztétikai szándéka ellenére is érvényesülnek: az már általá-
nosabb okokra vezethető vissza. Lukács György az új tör-
ténelmi élményt a napóleoni háborúkkal kapcsolatos töme-
gessé váló történelmi tapasztalatokra vezeti vissza, s eszté-
tikai realizálódását a történelmi regény műfajában mutatja 
be. Nyilvánvaló, hogy ez a jelenség nemcsak a történelmi 
regényben érezteti hatását (egyébként is vitatható Walter 
Scott jelentőségének az a túlzó megítélése, amellyel Lukács-
nál találkozunk, s amelyet egyre kevesebben fogadnak el, 
legkevésbé éppen az angol irodalomtörténészek). Az állan-
dóan változó határok, dinasztiák bukása és emelkedése, nem-
zeti mozgalmak keletkezése, a forradalomnak a napóleoni 
politikában továbbélő és megváltozó gyakorlata, a történelmi 
egyéniségnek a Napóleon-jelenségben megtestesülő izgalmas 
rejtélye — mindezek a tényezők együttesen az eddigi stabil 
politikai-ideológiai képződmények relativizálódását s egy 
olyan bizonytalanság-érzetet idéznek elő, amelyek válaszra 
várnak. 

Mindez az ember és történelem, az egyén és a tömeg, az 
ész és szenvedély, s számos hasonló ellentétpárban megnyil-
vánuló reláció megfogalmazásának szükségességét idézi elő. 
Ez a folyamat természetszerűen jár együtt a kérdések sarkí-
tott feltevésével, s olyan új toposzok és gesztusok elterjedé-
sével és divatossá váíásával, amelyek messzemenően megha-
tározzák a stilus jellegzetes elemeit, az elbeszélő és drámai 
hősök emelkedett és különös beszédmódjától kezdve az ext-
rém helyzeteken át a helyszínek bizarr és egzotikus jellegéig, 
^ m ezek a magatartás- és stílusjegyek nem egyszerre ét álta-
lános jelleggel tűnnek fel, felbukkanásukban és elterjedésük-
ben van valamilyen sorrendiség. Ezt viszont bizonyára egy-
cgy nemzeti társadalom sajátlagos viszonyai, uralkodó szem-
élete, igényszintje határozza meg. S mivel egy új stilus elter-
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jedése már a kezdeti fokon sem választható el a kialakuló 
magatartásformák bizonyos fokú popularizálódásától: igen 
nagy szerephez jutnak a — világnézetileg és esztétikailag ta-
lán még nem tudatosult — külsőségek, a stílus újszerűnek 
ható, effektív mozzanatai. Nálunk, Magyarországon a tör-
téneti téma, helyesebben a történelmi sztafTázs, díszlet az, 
ami megfoghatóan utal a romantika jelentkezésére (a két-
ségtelenül felbukkanó egyéb jegyek tagadhatatlanok, de ko-
rántsem ilyen egyértelműek). 

A szakirodalomban már-már közhelynek számít a törté-
neti érdeklődés és a romantika összekapcsolása. Olyannyira 
uralkodott, legalábbis a magyar romantika első fázisát ille-
tően, a történelmi motiváció előtérbe helyezése, hogy a ro-
mantika e periódusának egyéb világnézeti-érzületi problémái-
ról meg is feledkeztünk. El kell ismerni azonban, hogy az 
utóbbi mozzanatok nem tettek szert a történeti témákhoz ha-
sonló popularitásra. Ide kívánkozik azonban az a megjegyzés, 
hogy nálunk a popularitás (vagy, ha úgy tetszik, népszerűség) 
szóval óvatosan kell bánnunk, hiszen egyes témák, motívu-
mok favorizálása nem feltétlenül jelentett széles körű olva-
sottságot. Inkább a gyakoriság, amely első renden írói von-
zalomból ered, mutat ebbe az irányba, s ez még akkor is 
tény, ha a XIX. századi irodalomtörténet-írás (elsősorban 
Gyulai) ezt a fajta historizmust a század második felének 
nacionalizmusa jegyében túl is hangsúlyozta. Hogy a törté-
nelmi érdeklődés egy új típusú (formájában még számos vo-
natkozásban nemesi, perspektívájában polgári) nemzeti ön-
tudattal áll kapcsolatban, aligha kérdőjelezhető meg. hiszen 
a történelem végül is egy nyelvi-etnikai (persze más kateg^* 
riákban is érvényes, de a bontakozó öntudat ezeket a tt\C%' 
határozókat érzékeli elsősorban) közösség létezésének cfí' 
olyan kontinuuma, amely visszafelé, a múltba nézve eviden-
ciaként hat, s ezzel a jövendő közösségi kereteit is igazolj*-

A történelem azonban, megtörtént dolgok összege lévén-
a művészet számára nemcsak tények halmaza, hanem az idök 

mélyében elmerült egykori valóság is egyszersmind, ambíció 
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és szenvedélyek színtere, ősök története, az egymást váltó 
generációk leszármazása révén biológiai láncolat is. A tra-
dicionalista nemesi gondolkodás ez utóbbi mozzanatot is 
számon tartja, s ezért is hajlamos a történelem „érzéki" 
valóságának befogadására. Ám a nemesi tradícióápolás ön-
magában véve szűk szelete az egész múltnak, s ebből a pers-
pektívából a rálátás szöge sem a legkedvezőbb: a hajlam és 
az érdeklődés azonban kétségtelen. A romantika, mint min-
den más művészi stílus, voltaképpen nem tesz mást, mint a 
gondolkodás és az érzés bizonyos, különböző okok folytán 
rejtett, felszínre nem került, illetőleg nem tudatosult eviden-
ciáit, amikor ezeknek aktualitását egy történelmi konstel-
láció előtérbe tolja — aktivizálja, s világképi jelentőségűvé 
avatja. Az individuum új szerepe a napóleoni háborúk, a 
Lancia forradalom, a polgári átalakulás alatti és utáni idő-
ben, a nemzeti öntudat (szintén ezekkel a történelmi tenden-
ciákkal összefüggő) bontakozása a másik oldalon: olyan 
'átószöget kínál a világ felé, amelyben az egyedi, a különös, 
sőt különleges, a kiélezett, az érzékletes válik meghatározóvá, 
ami azt jelenti, hogy az új stílus esztétikuma eme sajátossá-
gok köré szerveződik. 

Az egyszerű olvasó, s hozzá kell tennünk: a nem túl komp-
'ikált lelkületű író esetében is a külsődleges, tárgyi mozzana-
tok tűnnek fel először az új irány jellegzetességei közül. így 
Wdául a történelmi nosztalgia (a régi, dicső múlt) kellékei. 
^ történelmi nosztalgia természetesen korántsem annyira 
c8yszerű, mint első látásra gondolnók. Már viszonylag korán 
Megjelennek a történelem negatív tanulságai, a letűnt idők 
"yers vagy tragikus mozzanatai, és így hamar szerepet kap-
Mtk annak az ellentétczésnek a jegyében, amely a romantikus 
l rány alapjellemvonásai közé tartozik. A kellékek, a háttér 
fc*tői elemeinek együttese azonban általában homogén. A 
középkori világ tárgyi jellegzetességei, a lovagi életforma és 
'deálok, várak, hadjáratok, harci játékok, az öltözködés szi-
nessége, a feudális hierarchia méltóságteljes vonásai - mind-
e k olyan elemek, motívumok az irodalom (és egyéb művé-

k 4 li lí -M/J 
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szeti ágak) számára, amelyek részben a történeti valóságon 
alapulnak (amelyek iránt a mindinkább nemzeti szellemű 
történetírás is mind fokozot tabb érdeklődést tanúsít), más-
részt kiindulási alapul szolgálnak egy fokozatosan közízléssé 
váló stilizációnak. E stilizálás egyes elemei voltaképpen a 
romantikus stílus és világlátás alkotórészei, amelyek egyrészt 
egy érzékelhető múltbéli valóságot ragadnak meg erőteljes 
(elsősorban festői) effektusok révén, de egyszersmind megfo-
galmazzák a romantikának a történelemre vonatkozó láto-
mását is. 

E látomás kifejezése megköveteli a művészi eszközök radi-
kális átalakítását, vagyis tömören: a romantika, mint min-
den új irány, voltaképpen forradalmasítja a művészi ábrázo-
lást. Ennek mértéke természetesen más-más mértékű a kü-
lönböző művészi stílusok esetében (reneszánsz, barokk, 
klasszicizmus); ennek elemzése most nem feladatunk. Annyi 
azonban bizonyos, hogy akik ekkor írnak az új művészetről, 
a változást elementárisabbnak érzik, mint az egymást váltó 
irányok, ars poeticák eddigi hozadékát, s tulajdonképpen az 
egész g ö r ö g - r ó m a i hagyatékon felépülő művészettel szem-
ben hirdetnek új kezdeményt. Egyik vetülete az új törekvé-
seknek az objektív-hierarchikusnak a szubjektív-egyénivel, a 
rendnek szabadsággal, a szabályosságnak a termékeny ho-
mállyal való szembeállítása. E körülmény bizonyára megfe-
lel a kialakult struktúrák politikai-erkölcsi (vallási) harmó-
niaeszményeinek negálása következtében a kialakuló for-
mációk dinamikus, mozgásban levő, végtelenségérzetet kelt11 

diszharmóniájának. Vagyis a polgári fejlődésnek a t u d a t i 
gyakorolt, az érzésekig hatoló, a várakozás aggodalmainak 
és reményeinek kifejezést adó, a nemzeti társadalmak művel-
tebb rétegeit (egyelőre tisztázatlanul) á tha tó közérzületnc^ 

E várakozás érzéseit a maguk sajátos körülményei kőző" 
Kelet-Európa műveltebb rétegei is osztják, s rajtuk kereszti'1 

elterjednek szélesebb körökben is, így megindul a p u p u l a f 
zálódás ill. általánossá válás folyamata. Ennek'révén váÜk 

elfogadhatóvá a bonyolódó világ közvetett ábrázolása iri"11 
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igény és gyakorlat, s szűnik meg a naiv vagy emelkedett-ra-
cionális közvetlenség normatív princípiuma. Teleki József 
idézett tanulmányában ezt a jelenséget úgy értelmezi, hogy 
a görögök (s nyomukban az európai művészet) árnyék he-
lyett a világot látták, míg „mi" a jelenvalótól különböző 
költői világot formálunk. 

Ez a jelenvalótól különböző költői világ ebben a megfo-
galmazásban meglehetősen emelkedetten hangzik. A roman-
tikus irodalom valószínűleg soha nem tehetett volna szert 
olyan népszerűségre, ha ars poeticájának populáris változatai 
nem jöttek volna létre. Aligha képzelhető el hatásos korstílus 
olyan rekvizitum jellegű elemek nélkül, amelyek viszonylag 
széles körben felismerhetővé, minden mással összecserélhe-
tetlenné teszik. A romantika esetében - magyarországi pél-
dával élve - a történelmi miliő az, amely befogadását, elter-
jedését előmozdította. A romantikus történelem-ábrázolás-
nak természetesen vannak előzményei, a különböző lovagi 
históriák, gótikus regények s egyebek formájában. Jellegze-
tessé azonban a romantika avatja ezt a témakört, formai 
tekintetben elsősorban azáltal, hogy a múltról alkotott képet 
érzékletessé teszi, s a „jelenvalótól különböző költői világot" 
részletesen kidolgozza, megkülönböztető jegyeinek sajátos 
dekorativitását szerves alkotóelemként integrálja. A régebbi 
szakirodalom (így nálunk Gyulaiék) a történelmi miliő apró-
•ékos részletezésében még csupán valami külsőséget, a tárgy-
hoz nem szorosan hozzátartozót láttak, noha valójában az 
ábrázolásnak ez az eflektivitása szerves része a romantikus 
világlátásnak, a külső világhoz való újfajta viszonynak. 


