
THURZÓ GÁBOR:

SZENVEDÉLYES NEMZEDÉK
SORSOK A NÉMET ROMANTIKA ÉVEIBEN

A Schiller és Goethe halála közötti rövid harminc esztendőben

szenvedélyes nemzedék élete lobog, akár a széltől tépett fáklya
fénye, egyszerre vetve fantasztikus árnyakat és fényeket, - a
német földre. Fiatalon élnek és javarészt fiatalon halnak meg,
a késő halál ajándéka egyiküknek jut csak ki az egek fukar kezé
től, - s ez. az egyetlen is hosszú esztendők óta őrült már, mikor a
halál utóléri. Hölderlinnek hívják ezt az elzárkózott őrültet, aki a
Hyperion első lapjain így tesz vallomást nemzedéke helyett is:
"Isteni lény a gyermek, amíg meg nem hempergetik az ember
kaméleon-színeiben. Olyan, amilyennek született és ezért oly szép.
A törvény és a végzet kényszere nem érintette még, a gyermekben
él csak egyedül a szabadság. Benne van a béke, még nem ütközött
össze önmagával. Gazdag, ismeri a szívét és nem ismeri az élet
szűkösségeit, Halhatatlan, mert nem tud a halálról semmit."
Micsoda kegy ez, mentesnek lenni a törvény és a végzet kény
szerűségétől, szabadon, kényekedvre élni, megpróbálni lehetetlent
is, "a szép végtelent", ahogy Jean Paul nevezi, - de csak élni
nem tudnak. Mindaz, ami élet bennük, a papírosra szorul, egy-egy
versben, novellában egy pillanatra felvillan a vágyódás fénye, a
csoda, amely megvalósítja a lehetetlent.

Mi ez a lehetetlen a német romantika ifjú oroszlánjainak?
Novalis regényhőse álmában a kék virágot látja, aminek láttán
"megnevezhetetlen gyengédség" fogja el. Feléje akar nyúlni, arra
azonban a csodálatos virág egyszerre mozogní és változni kezd.
"A levelek fénylőbbek lettek és a növekvő szárra simultak. a virág
feléje hajolt, a szirmok kiterjesztett kék gallért mutattak, melyben
gyengéd arc lebegett." Az álommal végleg eltűnik a kék virág is,
és nyomában ott marad a nosztalgia, a szebb, a földöntúlibb, a
lehetetlenebb, az élet-fölötti felé. Novalis programmct is ad vala
mennyiük számára. Mi a romantika? - erre a kérdésre így felel:
"romantikusnak lenni annyit jelent, mint magasabb értelmet adni
a közönségesnek, titokzatos külsőt a megszokottnak, az, ismeretlen
ség méltóságát az ismertnek, a végtelenség fényét a végesnek". De
ennyi csak a romantika? Novalis mélyebbre is mutat: azt mondja,
hogy az emberi természetben rejtett vonások vannak, melyek
rejtettek az értelem előtt, s meg van róla gyözödve, hogy az ember
akaratával elveszett végtagokat is pótolni tud. Az álom, a bizalom,
II vakmerőség hősei ezek a fiatalon ellobogö költők, - mintha a
költő, a szellemi ember eszményképei lennének, kicsit torzan.
boldogtalanul és érdekesen.

A romantika éveiben az éjszakai Bécs rejtett utcáiban különös
események történnek. Ha eltűnnek az emberek és a házak közé
benyomul a sötétség, kioltva még a holdat is, egy színész síet
végig a macskaköveken. Szétnéz, az utcán csak a sarki házak
rossz olajlámpása világít, s a színész cselekedni kezd. Repülni
akar. Emelgeti a lábát, a karjait, s mintha Novalis tanítványa
lenne, akaratával pótolni akar egy hiányzó emberi tudományt, a
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rettenetes szárnyatlanságot, Micsoda hitvány valaki az ember szár
nyak nélkül! Milyen nehezen juthat el a magasságokba! Milyen
nehezen varázsolhatja el mindennapjait! Valaki rajtacsípte a
különös éjszakai embert és azt mesélte, hogy a szeme láttára
sikerült néhány métert repülnie. Wilhelm Schmidtbonn, a kései
kommentáló, engedelmesen hajlik meg a szemtanú előtt, hiszen
mit tudjuk mi azt, hogy az ember, akit eksztatikus vágyódás röpít
a lehetetlenbe, nem tud-e egy-egy szerenesés órában vágyódása
szárnyán valóban a csillagokig emelkedni? Hiszen Dülmenben él
egy szímpla apáca, Ernmerich Katalin, akivel titokzatos dolgok
történnek, aki végigszenvedi Krisztus szenvedéseit és eksztázisá
ban kint él a testén kivüli világban, ott, ahol a térnek, a nehézke
désnek nincsenek szabályai. Emmetich Katalin végig tanúskodja
Krisztus kínszenvedéseit, testén megjelenik az öt seb, - s aztán,
az egyszerű lélek, elmondja mindazt, amit a nagy Passióból látott,
eleven lélekkel, friss emberi szemekkel. Agya mellett ott áll
Brentano, a poéta, és káprázó szemekkel jegyzi föl az eksztatikus
lélek látományait. "Ki tudná leírni azt a rettenetes szenvedést?"
- kérdezi Brentano. - "Éj jel-nappal kénytelen ülöhelyzetben
vonaglani és nyögni a fájdalmaktól. Arcán pedig a legnagyobb
türelem és szelídség a tökéletes megadással párosul a gyötrelem
irtózatos komolyságában:' A repülni akaró színész és a szelíd
apáca a lobogó nemzedék eszrnényképei, - Brentano, szívében
kis irigységgel, jegyzi föl a vallomásokat: így kellene élni, gon
dolja, erre képesnek lenni. Mert a valóságos élet a látomás, a
hazárdozás és a hazugság világa.

És kialakul három tipusa a vágyódásnak. Az egyik Istennel
akar egysülni, a hit csodáira vágyik. A másik elmerül a vakmerő

fantáziában, a képzelet fantazmagóriáíval veszi körül magát. A
harmadik a hazugságba menekül, a vágyott élet képeit nagyítja
föl hóbortosra, komikusra. De ez a három tipus sohasincs meg
külön-külön, - a vízionárius hit, a hátborzongató rémítés és a
nosztalgikus vágyódás állandóan keveredik, új és új vegyületekké.

A két eksztatikus testvér, Bettina és Clemens Brentano a
spirituális rajongás emberei. Bettina az agg Goethével levelez,
már-már hisztérikus szenvedélyességgel, de a levelekre a választ
is ö írja gyakran, felnagyítva vágyait, kiegészítve a nagy aggastyán
hűvösebb sorait a maga szenvedélyességével. Clemens Brentano
két szenvedélyt visel a szívében, egy vörös és egy fehér izzást.
Lehúzzák az érzékei, de Dülmenben, Emmerich Katalin mellett
felemeli a vallás. Megtér, talán maga se tudja, mennyire pózolva,
és egy szerelmes lélek forróságával lesz katolikus. Mennyei szerel
met hirdet, a rózsafüzérról elmélkedik, a rajongó pátosz fokozá
saival, s mintha Goethe anyjának szavait kívánná valóra váltani:
"A te világod a felhőkben van és nem a földön." Brentanót meg
-érinti a barokk nagysága, van benne valami a mi öreg Amádé
Lászlónk kacskaringós szó-halmozásaíból, úgy dicséri az Úristent
és úgy ünnepli önmaga áhitatát, egekbe-emelkedését, mint barokk
oltárok művészeinek áhítatosan cizellált angyalai. Noooli», aki
valamennyiük közőtt a legkorábban hal meg, egy égi szerelmet
sirat és a "mágikus idealizmus" szolgálatában eljut a katolicizmus
szimbólikájáig. Lírája vallásos elemekkel szövődik keresztül-kasul,
ii plántáljá tele szimbólumokkal a romantikát. talán ö a legmámo
rosabban romantikus valamennyiük között, Társai a "kék virág"
árnyékában állanak, a kék virágot azonban ő tartja kezében.
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1801-ben hal meg, amikor Schiller még él és Goethe alig került ki
a Wilhelm Meister kábulatából. Mintha csak azért élne, hogy
társai szájába adja a szólamokat, kiossza a szerepeket és elébük
tűzze a [elszöt. Csupa ellentét, protestáns létére katolikus kellé
kekkel dolgozik, s az, aki úgy tud siratni egy érzelmet, egy földi
lényt, megteremti a halál vágybirodalmát. Süritetten, fojtottan élni,
mindent egybeölelni, valóságot és fantáziát, végességet és végte
lent, köznapiságot és egy fentebb világot, - közben azonban a
halált szolgálni, az egyetlen létformát, - milyen különös átlénye
giesítése ez a keresztényeszményiségnek a valóságos, test-vér élet
vágyaival. Brentano, aki elsüpped ösztönei között, majd meg
találja Emmerich Katalin példájában az eksztatikus, nagyszabású
élet egyetlen lehetőségét és lemond ösztöneiről, Nooaiis, aki a dús
életre vágyik, melyben szimbólumok fülledt flórája virít, s fel
fedezi vágyódásaiban a halál megváltó szépségét és teljességet: ez
a két hős a romantika fejedelme, úttörője és törvényadója.

Goethe irónikusan meg is jegyzi, hogy lassankint mindenki
katolizál.

A két vezér eljut a hit békességéig, de mit csináljanak azok,
akik csak az életet szeretik, megkötés nélkül, és az élet-fölötti
gyönyörűségekben bőséget, habzsolást, izgalmakat keresnek? A
fantázia képei közé menekülnek, ahol az ember igazán nem más,
mint romlatlan gyermek, az ember kaméleon-színeí nélkül, ahol
igazán nem köt senkit a törvény és a végzet. E. T. A. Hoffmann
iszonyú, zavaros gyerekkort él át, maga se tudja, hogyan fordul
életének útja. Él mint katona, aztán karmester lesz német vidéki
városokban s végül mint bírósági tisztviselő jut el Berlinbe.
Pontos, pedáns hivatalnok, aki azonban a szó szeros értelmében
két életet él. Vígan kocsmázik, lassan fogyasztja ellenállását az
élettel szemben, két végén égő gyertya. Mert éjszaka kerül aztán
igazi álom-világába: novellakat ír. Vad, fantasztikus történetek
ezek, telve iszonyúsággal, bűnnel, borzalommal. A fékeitől meg
oldott világ tombol benne. Hoffmann meglazítja a valóság és a
fantázia kötelékeit, az élet tényei átzuhognak a képzelet fantaz
magóriái közé. Valóságos díszletek között fantasztikus figurák jár
nak, őrültek, halottak, mániákusok. Különös szcenériák között pedig
hús-vér lények. Ö írja meg a fúró-faragó mestert, aki tökéletes
babákat fabrikál, melyek épp olyanok, mint az emberek, csak a
lelkük hiányzik. Rend-es fiatalember szeret bele a babába. egész
életét rááldozná, - s milyen rettenetes" megoldhatatlan csomó,
hogy ez a szerelem nem elégülhet ki, ez a romantikus vágy meg
törik a valóság ellenállásán. Hőseinek különös tudománya van, el
lophatják a lelkeket varázstükrükben, ahová hiába néz be a meg
bűvölt, nem látja többé önmagát. Démonikus hatalmak járnak a
korai német biedermeier derűs, fehérfüggönyű szobáiban, édes
kránzehenek bájai között, és halálba muzsikálják a tüdőbeteg

leányokat. És mennyi ilyen megszállott kavarog még ebben a szün
telen démoni keringésben, mely fölött mintha Paganini hegedülne,
akiről sokan azt gyanították, hogy maga az ördög.

Hoffmann rémvilága a romantikus vágyódás talaja, az éí szá
mára éppolyan valóság, mint az igazi, kézzelfogható élet. Nincs
benne kitalálás, - hitele van önmagában. Az író így él és ezt éli,
- előbb hiszi el a fantázia rémalakjait, mint kortársait. De ebben
a hitetlenségében nincs is semmi különös: kortársai se mások.
Ezekben a novellákban a zsufolt, izgalmakkal, lobogással teli né-
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met kora-biedermeier . tükrözik, kicsit ferdén, mint a vásáros
játék-tükrökben, de éppen torzságában hitelesen. Számítás nélküli
rémségek ezek, szabadon ömlenek az íróból, mint a vers, a vallo
más s az, aki olvassa őket, ma is a személyes vallomás forróságát
érzi ki belőlük. Az író helytáll fantazmagóriáinak igazságáért és
semmivel sem tehet hatékonyabb tanulságot, minthogy éppúgy ég
el szenvedélyében, mint hősei. Hoffmann idegbetegen, lázképektől

látogatottan hal meg, mint a szelíd, meghajszolt Antónia a titok
zatos hegedüszőban s úgy érzi ő is, érdemes volt énekelni. Az élet
halálos élmény, - ez a vezetőmotívum Novalis filozófiájából át
csendül az ő életébe is. Élni annyit jelent, mint kockáztatni, 
Hoffmann és általában a romantikus költő élete fedi a költészet
valóságát. A romantikus költő árnyéka a műve, - talán ezért
olyan forró ma is mínden német romantikus mű.

Hányszor felvetődik a német romantikus novellákban a motí
vum egy-egy elvesztett testről, elvesztett életről. Valami hiányzik,
- ezt érzik valamennyien, s költészetük nem lesz más, mint en
nek az elvesztett "valaminek" a keresése. Ohamisso hőse, a
bolyongó Peter Schlemihl az árnyékát veszti el, azt keresi a vilá
gon át. Chamisso az igazi kettészakadt lelkű romantikus hős. Két
világ között élt, franciának született és német költő volt, de sehol
sem tudott igazi polgár lenni. Kétségek kergették, mint francia
nem találta nyugalmát franciaságában, mint német a németségé
ben. Milyen csodálatos romantikus ötlet ez a kétségek között ver
gődő lélek! . Mindennapjainak valóságába átszólt egy elhagyott
mult. Hívja, űzi, csalja, mínt Hoffmann novellájában az anya szel
leme Antöníát, - és ez a szüntelen hívás és figyelmeztetés nem
adhat pihenést, békés kikötőt sohasem. Chamísso folytonosan vál
togatta a német és francia tájakat s míg Peter Schlemihlt írta,
aki az árnyékát keresi, önvaIIomást írt. Tragikus szakadás ez,
igazi romantikus probléma. Míg Hoffmann idegbajába, iszákossá
gába, fantazmagóriáiba hal bele, Chamisso rettenetes felelősség

tudatába, az ismeretlen és hivogató távoli származás kergetésébe.
Chamísso lassan visszavonul egy csendes melankóliába, esztendők

alatt évtizedeket öregedve hal meg.
A borzalom, a fantázia kilengése, haláltánca csillapodik meg

abban a nemes lélekben, aki most száz esztendeje végleges for
mába öntötte a nagyszájú báró Münchhausen kalandjait. A roman
tika láza KarlImmermann hősében és hatalmas regényében már
derűs képzelődéssé szelídül. Münchhausen báró kedves vén ló
kötő, aki hiányzó bátorságát pótolja nagyotmondással. Vágyódik ő

is a lehetetlenre, a különösre, de nem mer cselekedni, ezért vá
lasztja a legegyszerűbbet: kitalálja kalandjait. Egyszerű, meg
alkuvó természet, boldogítja, hogy így is lehetett volna, ahogy el
mondja és meséí jóérzésbe ringatják, de nem zavarják meg. Ott
ül a grófi várban, a podagrás öreg és a sápítozó kisasszony mel
lett, mesél-mesél rendíthetetlenül, amíg csak lehet, nem hederít
a közbeszóló, rosszmájú falusi jegyzőre, - amikor pedig kényes
csapda elé kerül, fölkel, jóéjszakát kíván és megy aludni. Másnap
újra kezdődik minden, kényelmesen, nagyszájúan. jóízűen előlről.

A két nap között nincsen sötét, elborult éjszaka. Müchhausen báró
a romantikus tipus elpolgáríasodása, ő a nappali romantikus,
éjszaka sovány életéről álmodik talán. Immermann maga is derűs

lélek, csupa kedély és szív, harcait a haragos Platen gróffal el
mésen, vidám szenvedéllyel vívja, mintha szavakkal is mondaná:
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1839-ben a romantika lázai már csillapodnak, ö az utolsó roman
tikus, utolsó képviselője egy nagy nemzedéknek. Mellette már
csak Mörike áll, aktívan egy jelentős korból, si utána száraz,
hosszú-hosszú idoszak következik a német irodalomban, egészen
Korirad Ferdinand Meyerig.

A derűs Immermann, aki annyi szívvel rögzítette meg a
Münchhausen egyik vastag könyvet kitevő epizódjában a némel
falusi életet, az érzelem biedermeier tavába csapólja le a roman
tika vadvizeit. Münchhausen bárója humoros hős, az író is nevét
kalandjain, utazásain. Ha a valóságban is utazna, nyerészkedésből

utazna, a hasára nézne csak, a kényelmére. Milyen utasok voltak
a többiek, írójuknak hasonmásai! Chamísso egy orosz hajó fedél
zetéri beutazta a fél világot, éppolyan űzötten és nyughatatlanul
kimérái elöl, mint höse, Peter Schlemihl. Eichendoríf nyugodtabb
elbeszéléseiben az egyetlen romantikus karakter-elem a nyugtalan
ság, a folytonos, célhoz nem érő utazás. Utazott Hoffmann, mint
katona Napoleon háborúi alatt, mint muzsikus Bambergből Lip
csébe, Drezdába, Berlinbe. Utazott Hölderlin, míg derékon nem
kapta az őrület. S ott volt a nagy bolyongó Heinrich von Kleist,
aki megjárta katonakorában Európát, Gvadányinkkal is találko
zott, - de járt hősével, a hires Michael Kolhaassal a harmincéves
háborúban is. De minden útja egyre mélyebbre befelé vezetett
egy gyötrő nyugtalanságba és sohasem talált rá verseinek idilljére.
Kleist életének végére egy revolvelgolyó tett pontot, Hoffmann
megbolondult, Chamísso elmerült melankóliájába, Novalist, Hauf
fot a tüdőbaj látogatta meg, - a romantika bolyongói korán pi
hentek meg a halálban, az őrületben vagy a betegágy matrac
sirjában.

Semmi mást nem akartak, mint élni. Nagyon élni, úgy élni.
hogy mindennek egyszerre élvezzék a valóságosságát és szublimá
cióját. Kitártak az olvasó elé egy gyötrelmes fantáziavilágot, de'
közben felfedezték egy kicsit koruk Németországát. a földet, amely
telve van történelemmel, valósággal, idillel és poéziesel. Mind
egyiküknek megvolt a maga sajátosan német területe. E. T. A.
Hoffmann hisztérikus hőseit, bolygó kísérteteit, a korabeli Berlin
falai között is megforgatja. Mint egy sötéten szinezett akvarell, je
lenik meg ezekben a novellákban a biedermeier Berlin, ez a ke
cses, polgári rezídencía-város, Karllmmermann Münchhausen
regény Berghoí-idílljében páratlan szemléletességgel, bensőséggel

ír a német tájról, már-már naturalista szinekkel. Eichendoríf
romantikus elbeszéléseiből, Hauff felejthetetlen meséiből a német
föld varázsa csap föl, utólérhetetlen varázslattal. Szándékos volt ez
a föld-idézés vagy önkéntelen? A szenvedélye, vágyai, szeuvedése
kimérái elől menekülő romantikus lélek véletlenül vagy akarattal
fedezi fel a német tájban, a falusi élet bensőségében az egyetlen
igazi orvosságot? Nem lehet erre határozottan válaszolni, - de
emlékezni kell Chamissora, aki rendszeres botanikus kutatásokat
végez hosszú világkörüli útján, és emlékezni kell arra, hogy
Brentano és Achim von Arnim gyüjti össze először a német nép
dalait. Persze, nem a maguk naiv tisztaságában kerülnek a "Des
Knaben Wunderhorn" lapjaira ezek a népdalok, a romantika két
költője személyes indulattal nyúl a régi szövegekhez, felfokozza
őket, áthangolja a romantika szenvedélyeinek nyelvére, a nép
dalokból két romantikus költő lírai költészete lesz. A versekben a
német föld kedélye és a romantika idillizált világa tükrözik, - ez
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adja meg külöuös varázsukat. Az első kiadás címlapjának rajzau
vadregenyes erdo látható, szelíd vadakkal, egzötíkus madarakkal,
a német tölgyek szövevenye között fantasztikus virágokkal. Két
meztelen kis ámor muzsikál egy barlang elott, az egyik sípot tuj,
a másik kétágú tülköt, a barlangban pedig a Szent Család talál
ható. Idillikus paradicsom ez, a valósagos német erdőre csillogó
fantázia-vilag Iátyla borul. Ilyen a nemet romantika által fel
fedezett Németország, az újonnan megtalált német föld is, 
drasztikus és mísztikus, valóságos és fantasztikus, az örök népi
kedély és egy izgatott emberöltő láza színezi egyszerre. Ez a
német föld több európai nep stilizált hazája, - élet és vágy járja
át, romantikus törekvés a szebb világ, a szebb haza lehetőségei

felé. Nem csoda hát, hogy anémet rornantíkusok költészete, a
német klasszicizmussal teljesebb mértékben áramlott át a kor
Európájának irodalmi életébe.

Nyugtalan, kielégíthetetlen lovagja ez a nemzedék a kék
virág utáni vágynak. Életük csupa gyötrelem, keresés, szenvedés
és lázadás. Két világban élnek és ket világban kielégíthetetlenek.
S akárhogyan is van: talán ők az irodalom életének legboldogabb
nemzedéke. A kék virágot nem érik el soha, de a vágyódás láza
elragadja öket, elfelejteti Brentanóval a test mohőságát, Chamissó
/Jal a két hazáju lélek keserűséget, Kleisttel a kedély depressziőit,

'l'ieckkel az örök kétségbeesést, Hoffmannal a gyerekkor rémsé
geit. A vágyódásért élni maga is gyönyörű szenvedély, - s ez a
szenvedély nekik jutott ki legteljesebben. Nyugtalanul éltek, de
tudták, hogya kergetett valamit valahol mégis el fogják érni, a
kívánt lehetetlen túl van a test nehézkedési törvényein. Novalist
gúzsbaköti a vágyakozás elhalt szerelnie után, de felszabadítja az
a filozófia, hogy a halál a szebbik, a teljesebbik élet, - s boldo
gan hal meg, mert tudja, a halál lesz igazi élete. Nincs köztük
egyetlen egy sem, akinek olyan regényes halál jutna, mínt nagy
angol társuknak. Byron-nak. A hősiséghez nincs erejük, még a
véletlen hősiséghez sem, - de kell-e nagyobb bátorság, mint el
tűrni egy életet a fantazmagóriák rémvilágában?

1840-ben meghal a szelíd Immermann, 1842-ben pedig Bren
tano, a többiek messze vannak már, a másik hazában, ahol meg
találták a kék virágot, az elúszó boldogságot. A sort egy esztendő

múlva, 1843-ban egy nemes, védtelen örült zárja be: Hölderlin,
aki felbomlott elmével végigéli ezt a nagy korszakot. Sírja fölött
és a német romantika bezáruló kriptaboltja fölött sokáig zeng
még Hyperion lázas, fájdalmas, rajongó sóhaja: "Ö, milyen szent
idő az, amikor szívünk először próbál repülni, amikor gyors és
tüzes növekvéstől duzzadón úgy állunk a ragyogó világban, mint
egy ifjú növény, amely megnyílik a reggeli napfény elött és apró
karjait a végtelen ég felé tárja." Mintha programmját mondaná
el a .romantika lázas nemzedékének, mintha az utat mutatná meg
a másik világ, a végtelen felé, ahol nemcsak Brentanónak, hanem
valamennyiüknek "a világa a fellegekben van". 1848-ban Európa
szerte felcsendülnek újra szabadság dalai, megszólalnak a tömegek
ajkán a szabadság költői, és a romantika lázvilága egy újjáala
kuló Eurépa viharában végleg kilobban.

Thurz6 Gábor.
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