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A FELVILÁGOSODÁS FORDULÓJA* 

A Vajda György Mihály szerkesztésében nemrég megjelent 
francia nyelvű kötet egy jelentős nemzetközi vállalkozás, a 
nagy tekintélyű Association Internationale de littérature Com-
parée (Az Összehasonlító Irodalomtörténet Nemzetközi Társa-
sága) védnöksége alatt mostanában megindított Histoire com-
parée des littératures de langues européennes (Az európai nyel-
vek irodalmainak összehasonlító története) с. sorozat egyik 
legelsőnek közzéadott kötete. Mint ilyen egyike az európai 
nyelvek irodalmát az 1760 és 1820 évek közötti korszakban 
bemutató egységnek, amelynek a „felvilágosodás századának 
fordulója" (le tournant de siècle des Lumières) címet adták. A 
négy kötetre tervezett egység közül az elsőt a korszak általános 
problémáinak, a három másikat pedig a szépprózai, a drámai és 
a verses munkák történetének bemutatására szánták. Egyelőre 
csak az utóbbi jelent meg. 

A vállalkozás újsága éppen az, hogy az 1760—1820 közötti 
évek irodalmát a felvilágosodás második hulláma, a „felvilágo-
sodás fordulója" jegyében rendszerezi. Az elnevezés önmagá-
ban is a rendszerezés újszerűségére utal, eddig legalábbis ilyen 
összefüggésben nem volt használatos. A kérdés kutatói néha 
még ma is inkább a felvilágosodás alkonyáról, a felvilágosult 
ráció válságáról beszélnek s a korszakra kitekintve a jórészt 
irracionálisnak felfogott romantikus tendenciák előretörését 
vagy éppenséggel egyeduralmát hangsúlyozzák. Az ilyen, hol a 
preromantika, vagy az egyéb, véle rokonított jelenségek cím-
szava jegyében megfogalmazott tézisek mögött nem nehéz a 
felvilágosodás és a tőle elválaszthatatlan francia forradalom 
eszméinek lebecsülését, sőt akár a modern irracionalizmus ős-
keresését felfedeznünk. A tervezett négy kötet koncepcióját 

*Le tournent du siècle des Lumières. 1 7 6 0 - 1 8 2 0 . Les genres en vers 
des Lumières au romantisme. Volume publié sous la direction de György 
M. Vajda. Akadémiai Kiadó, 1982. 
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tehát már csak azért is örömmel köszönthetjük, mert sikeres 
megvalósítása nagymértékben hozzájárulhat a felvilágosodás 
újabban ismét támadott nagy örökségének megbecsültetéséhez. 

Ezt teszi már az előttünk levő kötet is, amely egyébként két 
nagyobb egységet tartalmaz. Az elsőben a benne tárgyalt vala-
mennyi irodalomra kitekintő nagyobb tanulmányokat olvas-
hatunk, a második az egyes nemzeti irodalmak költészetét 
mutatja be a felvilágosodás fordulóján. Váltakozó színvonala 
mellett is a komparatisztika szép teljesítménye ez a kötet, hi-
szen a felvilágosodást összehasonlító módszerekkel vizsgáló ta-
nulmányok legfeljebb a szokásos három-négy nyugat-európai 
irodalomra korlátozódnak, kötetünk viszont huszonegy irodal-
mat tekint át. 

A szintetizáló tanulmányok sorát Sőtér István kezdi el 
(Költői jelenségek a XVIII. század végén és a XIX. sz. elején). 
Címében csak a költészet megvizsgálását ígéri, mellette azon-
ban a kor egyéb műfajaira is gyakran kitekint, ezenfelül a peri-
odizáció, a korszakok, az áramlatok, az irányzatok hagyomá-
nyos megközelítésükben mostanában kérdésessé vált bonyolult 
problémáival is szembenézett, hogy a korábbiak helyett hajlé-
konyabbak, nyitottabbak mellett foglaljon állást. Mivel az 
egyes tanulmányok beható elemzésére nincs elég helyünk, csak 
megemlítjük, hogy Kosáry Domokos tanulmánya szintén sok-
kal többet nyújt alcíménél. Nemcsak a kor költészete törté-
nelmi gyökereinek megértéséhez ad hasznos szempontokat; 
amit elmond róla, az az egyéb műfajokkal kapcsolatban is érvé-
nyes, így tulajdonképp az első kötetben lenne a helye. Mégis 
örülünk, hogy ebbe a kötetbe került, mert talán még hosszú 
évek teltek volna megjelenéséig. Az irodalom valamennyi terü-
letét érintő problémát dolgozott fel továbbá, így, mégha témá-
ját nem is merítette ki, szintén inkább az első kötetbe kívánko-
zott volna Csetri Lajosnak a kor nyelvelméleteiről írt tanul-
mánya. A kötet témakörén belül maradó tanulmányok jó 
része, kisebb-nagyobb mértékben szintén túlmutat a verses mű-
fajokon. Jól összefogott szintéziseket kapunk Szenczi Miklós-
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nak a költök világképéről, Vajda György Mihálynak a költészet 
esztétikai dimenzióiról, Sziklay Lászlónak a verses műfajokról, 
Robert Autynak a metrikáról írt tanulmányából. 

Sajnáljuk viszont, hogy épp egy nálunk szerkesztett kötet-
ben elmaradt a népköltészet felfedezésével kapcsolatos jelen-
ségek összefoglaló bemutatása. Igaz, főképp Herder kapcsán, 
több helyen is komoly szó esett a kérdésről, de az európai 
nyelvek egész területét átfogó összehasonlítás megírása már 
csak azért is hasznos lett volna, mert tudomásunk szerint ezt 
így még sohasem tették meg. Feltűnő hiányosság továbbá, 
hogy a műfajok és metrika típusai mellett nem került sor a 
versek belsőbb formájának, struktúrájának, s ezek különböző 
(jórészt a nyitottság, a kitárulás felé tendáló) típusainak össze-
foglaló bemutatására. Hiányoljuk továbbá az olyan, a kor köl-
tészetét általánosan jellemző témáknak, motívumoknak, emb-
lémáknak szintén összefoglaló bemutatását, mint, hogy most 
csak néhány kínálkozót emeljünk ki, a természetélmény vagy 
a szerelemkoncepció változatai, a remény és a reménytelenség, 
a boldogság és a boldogtalanság, a szabadság és a zsarnokság, 
vagy akár a Ráció nagy témái (hiszen még ez utóbbihoz is írtak 
ódákat). A költészet kutatóinak mindebből arra lett volna ér-
demes felfigyelniök, hogy ezek a motívumok gyakran, és külö-
nösen épp a versekben allegorikus vagy metaforikus megfo-
galmazásokat kaptak: gondoljunk csak a sötétségen áthaladó 
fény, vagy a „lények nagy láncolata" sok változatának néha 
már-már szimbólummá növekedő képére. Melléje persze máso-
kat is idézhetnénk. Minden jel arra mutat, hogy az előbb fel-
sorolt és természetesen tovább szaporítható motívumok a szá-
zad második felétől már valamennyi irodalomban megjelennek, 
nemegyszer új szavakkal gazdagítva szókincsünket is. Ezzel 
együtt mégis egy olyan lexikai, stilisztikai vagy akár műfaji 
adottságokon túlmutató nemzetközi intertextualitásról van 
szó, amelynek közelebbi megvizsgálása csak gazdagíthatná az 
összehasonlító irodalomtörténetet. 
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A kötet második részében a kor verses műveinek csaknem 
valamennyi európai nyelv, sőt az ilyen nyelveken megszületett 
amerikai és az akkor még eleven élő latin nyelvű irodalmakra 
is kitekintő részletes feldolgozását kapjuk. Ez valóban impo-
náló teljesítmény, mert azzal,hogy Észak- és Kelet-Európa mel-
lett az akkor épp csak ébredező amerikai irodalmakat is bevon-
ták a felvilágosodás körébe, eddig alig ismert területeket hódí-
tott meg, és adott további ösztönzéseket a komparatisztika 
számára. 

A kötet legnagyobb értékét alighanem az egyes irodalmakat 
bemutató huszonegy tanulmány gazdag és sokban még kiakná-
zásra váró anyaga adja meg. Elbírálásukra legfeljebb néhány 
esetben rendelkezünk kellő kompetenciával, az azonban talán 
hasznos lehet, ha legalább felsoroljuk a kötet második részének 
tanulmányait. (Sorrendjük a tartalomjegyzékét követi.) Sze-
gedy-Maszák Mihály az angol és a magyar, Ferenczi László a 
francia, Kajtár Mária a német, Sárközy Péter az olasz, az idő-
közben elhunyt Nicolaus С. H. Wijngaards (Nijmegen) a hol-
land, Bisztray György (Toronto) a skandináv, Voigt Vilmos a 
finn és az észt, Bojtár Endre a balti nyelvek, Horváth-Lukács 
Borbála és Tétényi Mária az orosz, Theresa Kostkiewiczowa 
(Krakkó) a lengyel, Richard Prafcák (Brno) a cseh, Fried István 
a szlovák, Paul Cornea (Bucure$ti) a román, Vujiöiö D. Sztoján 
a délszláv népek, Aris Alexakis (Athén) az új-hellén, David 
Thatcher Gies (St. Bonaventurae) a spanyol, Anna Pizaro 
(Caracas) a latin-amerikai, Jacqueline Baldran (Paris) a portugál, 
Kovács József az angol nyelvű amerikai, Szörényi László pedig 
a latin nyelvű költészetet mutatja be. E sorok írója főképp 
Szegedy-Maszák Mihály és Szörényi László írásait olvasta nagy 
érdeklődéssel, szempontjaik frissesége s az utóbbit ilyen össze-
függésben eddig alig ismert anyaga miatt is. 

Mivel épp egy nemzetközi szerkesztő bizottság határozott 
úgy, hogy a négy közül a bevezetésnek szánt első kötet jelen-
jék meg utoljára, mostmár késő elgondolkoznunk azon, vajon 
nem lett volna célszerűbb mégis ezzel kezdeni, hiszen számos 
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olyan kérdés van, amivel mind a három további kötet szerzői-
nek szembe kell nézniök. 

Ilyen, hogy máris a legfontosabbal kezdjük, magának a fel-
világosodásnak fogalma, hiszen pontos definíciója nélkül „for-
duló"-járól sem kaphatunk képet. Bár külön fejezetet nem 
szántak neki, utalásaikból mégis jól kiolvasható, hogy köte-
tünk szerzői, több-kevesebb határozottsággal vagy következe-
tességgel azt a hagyományos nézetet követik, amely szerint a 
felvilágosodás pusztán eszmeáramlat s így nem rendelkezhet 
olyan sajátos művészi módszerekkel és stílusokkal, mint pél-
dául a barokk vagy a romantika, ezért a kor irodalmát, költé-
szetét más rendezőelvek jegyében kell megközelíteni. Ezt a 
felfogást a leghatározottabban a kötet konklúziója fogalmazta 
meg (Vajda György Mihály írása), kritikai megjegyzéseink 
azonban csaknem valamennyi tanulmányára vonatkoznak, bár 
nem tudom, minden munkatársa osztja-e Vajda György 
Mihálynak 629. lapon olvasható szavait, amelyeket most ma-
gyarul idézek: „Az irodalom és a művészet nem eszmékből áll 
össze, vagy ahogy Mallarmé mondta egy nap Degasnak, a költe-
ményeket nem eszmékkel, de szavakkal íiják." Mindez persze 
nemcsak a 18. század költészete, de talán még Mallarmé eseté-
ben sem ennyire egyszerű. De a 18. századdal kapcsolatos tör-
téneti, művelődés- és mentalitás-történeti kutatások ismereté-
ben ma már amellett is számos érvet lehet felsorolni, hogy a 
felvilágosodás jelensége nemcsak az eszmék területére korlá-
tozódik. inkább gyűjtőfogalomnak, az európai civilizáció egy, 
a barokkhoz, a reneszánszhoz, a romantikához hasonló nagy 
áramlatának tekinthető, így a filozófia mellett magatartásfor-
mákat, praxist, érzelemvilágot, ízlést és stílust is jelölhet.1 

Ezen a nagy egységen, corpuson belül természetesen több 
(nemzeti, egyéni) változatot és több fázist ismerhetünk fel. 
Ilyen nagyjából az 1760-as évekkel kezdődő és az 1820-as évek 

'A kérdésről 1. tőlünk: Módszer és stílus a felvilágosodás irodalmá-
ban. In : Árnyékban éles fény. Bp. 1980. 
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táján befejeződő periódus. Ez, bár egyidőben inkább válságá-
ról, felbomlásáról beszéltek,2 új fordulót jelentő vonásaival is 
szervesen a felvilágosodás nagy áramlatához kapcsolódik, azt 
folytatja. Mint már említettük, kötetünk nagy újsága éppen 
abban áll, hogy ezt az egységet még a közvetlen filozofizálást 
csak ritkán megtűrő verses művek területén is megtalálta, 
holott az egység megnyilatkozásait csak az eszmék világában 
ismerte el. S ezért a kor költészetében (sőt valamennyi iro-
dalmi és művészeti törekvésében) különböző típusú poéti-
kákat, módszereket keresett. Vizsgáljuk meg ezeket a módsze-
reket és stílusokat, mert kiderülhet, hogy a felvilágosodás köz-
ismerten több változatot felmutató, de végső soron mégis egy 
egységnek tekintett eszmevilágához hasonlóan csak egy nagy 
stíluskategória változatait jelentik. 

Az előttünk levő kötet konklúziója négy „modell"-t emel 
ki. Az első ilyen a klasszicizmus. Ezt a fogalmat érdemes lett 
volna a konklúziónak, sőt a kötet több más szerzőjének is 
pontosabban definiálnia, ma már ugyanis annyi mindent jelöl-
nek meg vele, hogy jelentésének tanulmányozása szinte külön 
stúdiumnak számít. A konklúzió szerzője nyilvánvalóan a Boi-
leau által kodifikált hagyományos típusára és rokonaira gon-
dol, amikor egy „racionalista klasszicizmus"-t emleget, jellem-
ző verses műfajait az ódában, az elégiában, az anakreontiká-
ban és számos filozófiai költeményben ismerve fel. Csak-
hogy ez a fajta klasszicizmus, még a helyi változatait aránylag 
sokáig megőrző lengyel és orosz irodalomban is, 1760 táján 
már eltűnőben van, arról most nem beszélve, hogy vannak akik 
a korábbi szakaszaik klasszikus voltát is megkérdőjelezik. E 
klasszicizmus bomlása a francia irodalomban egyébként már a 
18. század elején elkezdődött, és azt is tudjuk, hogy vannak 
irodalmak (mint például a magyar), amelyekben ez a típus a 

2 A kérdés gazdag (főképp német) irodalmát most felesleges lenne 
idéznünk, helyette csupán Lukács Györgynek a kérdést többször is 
érintő elemzéseire emlékeztetünk. In: Goethe és kora. Bp. 1948. 
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maga teljességében sohasem jelent meg. A konklúzió szerzője 
szerint ez a hagyományos klasszicizmus a felvilágosodás első, 
ahogy ő mondja, „racionalista" áramlatának felelne meg. Csak-
hogy, amint erre már régen rámutattak, a Boileau tanításait 
követő irodalom „racionalizmus"-ának, azaz az ,,Art poétique" 
sokat emlegetett „raison"-jának még semmi köze nincs a filo-
zófusok rációjához, ez a többértelmű szó nála mindössze józan 
mértéktartást és stabilitást jelent. 

A felvilágosodás rációja viszont dinamikusabb jelenség, nem 
köt, hanem old, nem zár, hanem nyit, és ez már a 18. század 
elejére a hagyományos klasszicizmus bomlásához vezetett. A 
francia filozófusok műveit, ideértve a versben írottakat is, a 
konzervatív kritika épp azzal szerette volt vádolni, hogy nin-
csenek megszerkesztve, hogy kompozícióikat nem annyira egy 
„ordre", inkább egy „désordre" jellemzi. Az 1760-as forduló 
idejének ennek a régimódi, s legfeljebb elkésett epigonoknál 
megjelenő klasszicizmusnak műfajai is eltűnőben vannak már, 
az óda zárt szerkezete felbomlik és olyannyira elveszti emelke-
dett hangját, hogy a század második felében még a szó jelenté-
se megváltozik s pusztán verset jelent, (így a mi Csokonaink-
nál), az elégia érzelmességgel telítődik, egyes méltatói ezért 
korábban inkább a preromantika kapcsán emlegették, az anak-
rontika klasszikus változatai helyébe rokokó típusok lépnek. 
Erről a klasszicizmusról a „forduló" kapcsán szinte már be-
szélni sem lett volna érdemes. Ami viszont a rokokót illeti, bár 
ez a 18. század első felében született meg, a konklúzióban 
külön említést érdemelt volna, hiszen a kötet több tanulmány-
írója használja a fogalmat s ez már csak azért is érthető, mert a 
közép-kelet-európai irodalmakban épp a kötetünkben tárgyalt 
korszakban virágzik és járul hozzá megújhodásukhoz. Ha jól 
rekonstruálom a mellőzés okát, arra gondolhatok, hogy a 
konklúzió szerzője egy, különben túlhaladott álláspont jegyé-
ben a fejtegetéseiben egyébként is túldimenzionált klassziciz-
mus fogalma alá vonja. Pedig az irodalom rokokóját a 18. szá-
zad legtöbb specialistája ma már egy sajátos tartalommal és 
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formavilággal rendelkező stílusiránynak tekinti. Az is művé-
szettörténeti közhely, hogy egy, a barokkot, illetve a klasszi-
cizmust felváltó stílusirányról van szó, amelynek későbbi, ér-
zelmességgel dúsított vagy (neo)klasszicizáló változatai is van-
nak. Az irodalomban többek között André Chénier-nél, Parny-
nál vagy Csokonainál találhatunk ilyeneket.3 

A 17. századi mellett a konklúzió egy másik, épp a felvilá-
gosodás fordulója idején megszületett klasszicizmusról is szól. 
Ezt a kötet több szerzője, félreérthető módon szintén csak 
klasszicizmusnak, Vajda György Mihály pedig „winckelmanni 
klasszicizmusnak" nevezi. Valójában több gyökerű és bonyo-
lultabb jelenségről van szó s ennek csak egyik típusára érvényes 
a winckelmanni jelző, hiszen már Rousseau és Diderot egy 
természetes állapot megtestesítőjeképp lelkesednek a homé-
roszi világért, s később is több olyan klasszicizáló tendenciáról 
beszélhetünk, amely az irodalomra tett hatását tekintve egyál-
talán nem Winckelmann teóriáin alapul. Dyen a francia forrada-
lom nem is annyira André, inkább testvére, Marie Joseph Ché-
nier kórusaiban, a Pindarosnak is nevezett Le Brun ódáiban, 
(s a költészet mellett még sok másban) megnyilatkozó republi-
kánus klasszicizmusa. Másfajta klasszicizmus-félét képvisel Virág 
Benedek és Berzsenyi Dániel lírája s úgy látszik a napóleoni 
háborúk lengyel és orosz ódaköltészete, mást a weimari klasszi-
cizmus, hogy most csak néhány kínálkozó példát soroljunk fel 
annak a megmutatására, hogy az irodalomban alig beszélhe-
tünk olyan egységes neoklasszicizmusról és ennek megfelelő 
koherens esztétikai doktrínáról, mint amilyet a konklúzió szer-
zője feltételez. A felvilágosodás esztétikájának kitűnő mono-
gráfusa, Jacques Chouillet különben még azt is tagadja,hogy az 
újfajta antikvitás felfedezésén alapuló irodalmi vagy művészeti 
törekvések önálló irányzatot képviselnek, sőt odáig megy el, 

3 A rokokóról a kérdés újabb irodalmára is kitekintő' összefoglalás 
tőlünk: Rokokó és irodalom. Az előbb idézett kötetben. 
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hogy a neoklasszicizmus teoretikusait az örök visszatérést hir-
dető, tehát történetietlen gondolkozással vádolja meg.4 Bár a 
kérdésben még korai lenne az utolsó szót kimondanunk, hiszen 
épp irodalmi vonatkozásaiban a kutatások még nem zárultak 
le, e sorok írója is úgy gondolja, hogy inkább csak egy olyan, 
önállónak alig nevezhető tendencia ez, amely számos költőnél 
(köztük akár a mi Berzsenyinknél) egyéb, klasszicizál ónak alig 
nevezhető vonásokkal is megfér. Még maguknak az antik vers-
idomoknak használata sem mindig klasszicizáló síluseszménye-
ket valósít meg, talán elég, ha most Horváth János újabban 
ritkán emlegetett megállapítására emlékeztetünk, mely szerint 
„nem lehet nemzetileg klasszikus nyelvhasználat az, amely ide-
gen hangidomba kényszeríti a nyelvet, annálfogva természetes 
szabályaiból kiforgatja . . ."5 

Végiggondolva az elmondottakat, nincs elegendő ok arra, 
hogy a 18. század végén megjelent klasszicizáló tendenciákat 
elkülönítsük attól, a konklúzió szerzője által hol szentimenta-
lizmusnak, hol a „sensibilité" stílusának nevezett nagyobb 
egységtől, amelynek a legjellemzőbb megnyilatkozásait az ér-
zelmességben a Sturm Drang vad lázadozásaiban, a természetér-
zék megerősödésében, a nemzeti hagyományok és a népkölté-
szet felfedezésében ismeri fel. A „neoklasszicizmus" és „szenti-
mentalizmus" kapcsolatára egyébként a konklúzió is utal, bár 
rokonságukat csak abban látja, hogy mind a kettő a felvilágo-
sodásban gyökerezik, de míg a (neo)-klasszicizmus szerinte ön-
álló stílussal rendelkező széles körű irányzat, a „szentimenta-
lizmus", illetve az, amit nem elég szabatosan így nevez, bár 
némiképp saját stílusjegyekkel is rendelkezik, pusztán stílus-
tendencia. A klasszicizmus úgymond, már csak azért is általá-
nosabb jelenség, mert az építészettől a divatig minden művé-

4 A L'esthétique des Lumières. Paris, 1974. с. kötetének 
Y - а - t - il un néoclassicisme c. fejezetében. 

s Horváth János: Egy fejezet a magyar irodalmi ízlés történetéből 
Berzsenyi Dániel. In: Tanulmányok. Bp. 1956. 
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szetben megtalálható, a „szentimentalizmus" viszont a 18. szá-
zadban nem jutott túl az irodalmon. 

Mindennek épp az ellenkezője igaz. A (neo)klasszicizmus 
épp az irodalomban nem hozott létre határozott esztétikai 
rendszert vagy egységes stílust. Ahogy már említettük a 
forradalmi pátosztól a világ adott rendjébe beletörődött 
könnyes rezignáció kifejezéséig terjedő típusai vannak, hogy 
mindezek végül a biedermeier „kispolgári klasszicizmus"-ában, 
vagy egy merev akademizmusban folytatódjanak. A konvenció-
kat romboló, dinamikus felvilágosodás analógiáit nem is annyi-
ra a természete szerint másodlagos klasszicizáló tendenciákban 
ismerhetjük fel. Inkább azokban, a variációi ellenére is össze-
függő és a korábbiakhoz képest újnak, a maga idejében mo-
demnek tekinthető jelenségekben, amelyeket a konklúzió a 
„szentimentalizmus—sensibilité" címszava alatt mutat be. 

A kor nagy áramlatát ezek az egymással is, a felvilágosodás-
sal is szorosan összefüggő jelenségek, és nem a neoklassziciz-
mus képviselik. Közéjük sorolhatók a festészet olyan nem 
klasszicizáló képviselői, mint pl. Greuze didaktikus érzelmes-
sége, de ha nem ragaszkodunk a könnyekhez, a festészet több 
más jelensége is, így például még ebben a korszakban is dol-
gozó Chardin, a természet irodalmi felfedezésével párhuzamo-
san jelentkező tájképfestészet, az angolparkok divatja, érzelmes 
szobraikkal, sőt épületekkel; beszélhetünk a zene idetartozó 
megnyilatkozásairól (köztük egy „népies" áramlatról, vagy a 
„szív muzsikájáról" stb.), még „à la Werther" divatról is. Tehát 
nem csak az irodalom területén megjelenő nagy és széles körű 
áramlat ez, így csak félreértésekre ad okot, hogy a kötet szerzői 
és a konklúzió is hol szentimentalizmusnak, hol a legtöbbször 
szinonimája gyanánt használt „sensibilité"-nek hívják. A „szen-
timentális "-hoz egyébként csaknem minden nyelvben, így a 
magyarban is leginkább a passzív ellágyulásra való hajlam, ha 
nem épp bánatban, könnyekben kéjelgő érzelgősség fogalmai 
tapadnak. A pszichológia szintén az olyan passzív érzelmek 
közé sorolja, amelyek nem valóságos tapasztalatokból, hanem 
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úgynevezett másodlagos élményekből (köztük a könnyű faj-
súlyú irodalomból és zenéből) jönnek létre s így semmi közük 
sincs az egész személyiséget betöltő valóságos érzelmekhez, hi-
szen ezek, talán mondanunk sem kell, nemcsak a halk bánat, 
de az életöröm, sőt a heves szenvedélyek megnyilatkozásai le-
hetnek. A szentimentális embert, paradox módon, az érzelmek 
gazdagsága helyett az érzelmek szegénysége, az utánuk való 
vágyódás jellemzi. Ismerünk olyan felfogásokat, amelyek a 
szentimentalizmust az állítólag mélyebb érzésekre képtelen fel-
világosult ember racionalizmusából fakadó érzelempótléknak 
tartják. Mi csak az ilyen, az igazi érzelmeket érzelgősséggel 
helyettesítő jelenségeket neveznénk szentimentálisnak. Ez is 
van a 18. század irodalmában, de csak „irodalomalatti" ten-
dencia gyanánt. Megnyilatkozásait mint ismeretes, Werther]é-
nek utánzatai kapcsán már Goethe csúfolta. A szentimentális 
irodalom őseinek tekintett La Nouvelle Hélofse-t a franciák-
nál már rég nem szokás, a szentimentalizmus jegyében mél-
tatni.6 

De még a kor verseit sem pusztán az érzelmek felől közelít-
hetjük meg. Még akkor sem, ha tudjuk, hogy a kifejezetten 
lírai műfajok ars poeticájából magától értetődően ezek do-
mináns volta következik. De a kor költészetét nemcsak az 
érzelmek eluralkodása jellemzi, az is, amit a 18. század egyik 
régebbi specialistája, a méltatlanul elfelejtett Daniel Mornet 
„les lumières du coeur"-nek, azaz kissé szabadon fordítva, ér-
telmét mégsem másítva, a „szív felvilágosodásáénak nevezett. 
Más szavakkal ezt úgy mondhatnánk, e kor költői a ráció felvi-
lágosult rendezőelvét sem elvetve, sőt néha már a filozófusok 

6 A problémakör és a kérdés irodalmának áttekintése az előbb 
idézett kötetünkben. (Vélemények a szentimentalizmusról.) Az ellen-
kező véleményre lásd Wéber Antal: A szentimentalizmus. Bp. 1971. 
Wéber szerint szentimentalizmus az újkori irodalom egyik nagyszabású 
kísérlete valamilyen emberi teljesség létrehozására. . . Ezt a jellemzést 
többek között Rousseau, Goethe és Diderot írásaiból vonta el. 
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módszereihez hasonlítható módon hozzák napvilágra érzelmei-
ket, analizálják, sőt elmélkednek róluk. A „forduló" korszaká-
ban ezt azonban már nem a felvilágosodás hajnalára jellemző és 
kisebb vagy nagyobb mértékben elvont, „geometrikus" alkotó-
módszer és az ennek megfelelő stílus eszközeivel teszik meg; 
inkább a világ jelenségeinek empirikus megtagadására töreked-
nek. Egy új, képekben, nemegyszer realisztikus képekben gaz-
dag stílus van megszületőben, amelyben a képek nem puszta 
ornamensek csupán, a gondolatokkal, sőt az érzelmekkel is 
összekapcsolódnak, ösztönzőik, dúsítóik. A képszerű konkrét-
ság előretörése a filozófusok írásaiból sem hiányzik. Különösen 
Diderot írásait jellemzi, de másoknál, így főképp Holbach, La 
Mettrie, Condillac és nem utolsósorban Rousseau műveiben is 
megtalálható. A képszerűség eluralkodásában a kérdés egyik 
legutóbbi vizsgálója, J.-P. Séguin az érett felvilágosodás francia 
filozófiájának egyik sajátosságát ismerte fel. Ez a képek gyako-
riságára épülő filozófia különösen a szenzualizmushoz és a kor 
materializmusához közelálló írókat jellemzi, olyannyira, hogy 
náluk egyenesen egy „szenzualista stílusról" beszélhetünk.7 

Diderot stílusának a szenzualizmussal való szoros kapcsolatára 
egyébként már Leo Spitzer rámutatott.8 Mint említettük, a 
„forduló" korának lírikusainál szintén fellelhetők ezzel a 
„szenzualista stílus"-sal legalábbis rokonítható vonások, a fran-
cia Parnynál vagy André Chénier-nél épp úgy, akárcsak a mi 
Bessenyeink és Csokonaink verseiben. A népköltészet felfede-
zése csak erősítette a konkrétság iránti hajlamot, a legfeltű-
nőbb megnyilatkozásait mégis a nem egészen szerencsés kifeje-
zéssel ,4eíró"-nak nevezett költészetben ismerhetjük fel. A 
kötetünk első felében közölt összefoglalásból is kiderül, hogy 
ez a műfaj csaknem valamennyi irodalomban megjelent. Töb-

'Séguin, Jean-Pierre: Diderot, le discours et les choses. Essai de 
description d'un philosophe en 1750. Paris, 1978. Librairie Klincksieck. 

'The Style of Diderot. In: Linguistique and Literary History. Prin-
ceton, 1948. 

9 Irodalomtörténet 1984/3 
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bé-kevésbé hibrid műfaj ez, líra, leírás, epika keveredik ben-
nük, legjellemzőbb vonásuk mégis a ,,szép természet" klasszi-
kus eszményét elvető s már-már realisztikusnak nevezhető 
konkrétság. Ennek igénye természetesen alkotó módszerükre 
is kihat. 

Aligha szabatos tehát, ha minderről megfeledkezve, a szó-
ban levő jelenségeket pusztán az érzelmekre visszautaló elneve-
zéssel foglaljuk össze. És amikor ezt állítjuk, nem pusztán egy 
műszót vitatunk. Régi tapasztalat, hogy az irodalomtörténeti 
kategóriák neveihez bonyolult konnotációk kapcsolódnak és 
ezért egy nem adekvát elnevezés öntudatlanul is tévútra sodor-
hatja azt, aki használja. Gondoljunk csak a Nouvelle Héloïse 
vagy a Werther mélyebb értelmének azok által történt elhomá-
lyosítására, akik azt a felvilágosodás ellenpólusának tekintett 
szentimentalizmus jegyében közelítették meg. De még a szenti-
mentalizmusnak a kötetünkben használt és kitágított értelme-
zése (a szerzők szándéka ellenére is) azzal a veszéllyel jár, hogy 
egy rideg józansággal azonosított ráció és vele szemben irracio-
nálisnak tekintett érzelmeknek a preromantika által oly sokfé-
leképp kiaknázott ellenétét szuggerálja az olvasónak. De mit 
javasoljunk helyette? 

Ha meggondoljuk azt, hogy sem a hagyományos (az à la 
Louis XIV) klasszicizmust, sem a század második felében már 
a múlt örökségét képviselő rokokót nem tekinthetjük a felvilá-
gosodás stílusának és legfeljebb egyes jegyeiknek kiemelésre 
alig méltó utóéletét engedjük meg (minden új stílus hordoz 
valamit a régiből), a neoklasszicizmust és a konklúzió szerzője 
által negyediknek említett „eksztatikus" irányt pedig (amely-
nek képviselői között némi önkényességgel Blake, Goethe, 
Hölderlin és a mi Berzsenyink kerültek egymás mellé) épp 
amocionális jellege miatt is, szintén a harmadik típusba sorol-
juk be, arra a végeredményre juthatunk, hogy a „forduló"-nak 
valójában csak egyetlenegy nagy áramlata van: az, amit a konk-
lúzió szentimentálisnak nevezett. Ennek az így közös neve-
zőre hozott nagy áramlatnak persze több, még leírásra váró 
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változata van, valahogy ügy, ahogy a felvilágosodás eszmevilá-
gának egységén belül a még a kartéziánus metafizikában gyöke-
rező nézetektől a szenzualizmusig és a materializmusig terjedő, 
tehát szintén többféle, különféle, néha egymás ellen is kímélet-
len harcot folytató ideológiákat és különféle módszereket ta-
lálhatunk. Ha ezek ellenére mégis a felvilágosodás egységéről 
beszélünk (és végső soron valóban beszélhetünk is) miért ne 
gondolhatnánk arra, hogy a felvilágosodástól inspirált irodalom 
alkotómódszerének, stílusának az eszmékéhez hasonló alap-
modelljét keressük és ebből kiindulva a különböző eszmerend-
szerekkel analóg vagy párhuzamos változatokat is. Egy ilyen, 
többféle változatban megjelenő „style des Lumières" meglétét 
még a művészetfilozófus Pierre Francastel is felismerte, holott 
a képzőművészetek és egyes filozófiai eszmék rokonsága, vagy 
a közöttük levő analógiák távolról sem annyira megragadha-
tók, mint az irodalom esetében.9 A szépirodalom és a filozófia 
viszont szinte sohasem ölelkezett annyira össze, mint épp a 18. 
században, amikor, mint ahogy előbbiekben már utaltunk rá, és 
ahogy másutt részletesebben kifejtettük, a filozófusok és szép-
írók alkotómódszerének olyan sok azonos vagy legalább rokon 
vonása volt, hogy gyakran éles határvonalat sem lehet húzni 
közöttük. A kor filozófusainak többsége képszerű nyelven, ha 
nem épp elbeszélő, sőt lírai kitérésekkel fejezte ki magát, maga 
a szépirodalom pedig a filozófusokhoz hasonlóan elmélkedett, 
analizált, kérdezett, kétségbe vont és kritizált. Egy új rendsze-
rező elv s ezzel együtt új elnevezés keresése már csak azért sem 
indokolatlan, mert a sokféleképp és gyakran egymással ellent-
mondóan definiált hagyományos stílustörténeti kategóriák 
már-már a „döglött metaforák "-hoz hasonlíthatóan egyre job-
ban kezdik elveszíteni eredeti jelentéseik inspiráló erejét és 
egyre inkább pontatlanokká, ha nem épp semmitmondókká 

' L'esthétique des Lumières. In: Utopie et institutions au XVIII. 
siècle. Paris-La Haye, 1963. 

9 * 
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válnak. Használatukat a néha még politikai előítéletekkel is 
összefüggő konnotációik sem teszik könnyűvé.10 

A frissebb rendszerező elvek és elnevezések irányába az első 
lépést azok tették meg, akik a régi elnevezéseket legalább egy 
jelzővel vagy értelmezőfélével próbálták a felvilágosodás irá-
nyába szűkíteni. Ezt tette többek között a szlavista Karel Krej-
ci és a tételeit a magyar irodalomra alkalmazó Szauder József, 
amikor a felvilágosult klasszicizmus kategóriájának bevezetését 
javasolta, a francia Roger Laufer viszont a fogalom hagyomá-
nyos tartalmát csaknem teljesen elvetve, egy merész szemanti-
kai ugrással a felvilágosodás nagy íróinak sajátos stílusát roko-
kónak nevezte el. Az egyébként sokban helytálló stíluselemzé-
seket tartalmazó könyvét ért éles bírálatok mégis arra figyel-
meztetnek, hogy egy most felfedezett stílusirányt (a stílusok 
persze már akkor is léteztek, amikor még nem fedezték fel és 
nem nevezték el őket) pontosabban definiálhatunk, ha nem a 
korábban más jelenségre is lefoglalt és így eleve meghatározott 4 

jelentéseket is szuggeráló elnevezéssel vagy azok variációival 
kezdjük megközelíteni őket. 

A felvilágosult irodalom stílusának, a sajátos style des Lumi-
èresnek különben sok olyan még alig feldolgozott sajátossága 
van, amelyre csak mostanában kezdünk felfigyelni: a korábbi, 
az egész mozgalmat főképp radikalizmusa miatt nyílt vagy bur-
kolt ellenszenvek jegyében lekicsinylő felfogások logikus vele-
járója volt, hogy stílusának frisseségét, mozgalmasságát meg 
sem figyelve, csak egy klasszicizmus-félét, posztklasszicizmust 
láttak benne. Valóban csak sajnálhatjuk, hogy épp a felvilá-
gosodás nagyobb megbecsültetése jegyében szerkesztett köte-
tünk szerzői még csak tudomást sem vettek arról a korábbiak-

1 0 A preromantika fogalma megszületésének ilyen összefüggéseire 
lásd: Le Préromantisme. (Colloque de Clermond-Ferrand. 1972.) Paris, 
1973. Klincksieck. - A klasszicizmus meg-megújuló divatjának politikai 
összefüggéseit talán még könnyebben meg lehetne mutatni. Paris, 1973. 
Librairie José Corti. 
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nál alighanem termékenyebb rendszerező elvet ígérő lehető-
ségről, amit a felvilágosodás sajátos módszere és stílusa je-
lent, holott, legfőbb ismérveit egy mátrafüredi szümpozion 
alkalmából a 18. század egyik kiváló specialistája, Jean Ehrard 
épp nálunk vázolta fel.11 E stílus leginkább szembetűnő tulaj-
donságait ő a klasszikus műfajok felbomlásában, sőt eltűnésé-
ben, a műfajhatárok elmosódásában, a hibrid-műfajok ked-
velésében, egy sajátos struktúrával is (röpirat, dialógus) ren-
delkező harcos filozófiai irodalom megjelenésében, a nyitott 
struktúrában, a „befejezetlenség esztétiká"-jában, egy „lánco-
latos" ide-oda kanyargó szerkesztési módban, a kontrasztok 
kedvelésében és az előbbi jegyeknek megfelelő mikrostílus-
ban (hasonlatok, képek) stb. ismerte fel. Ezek a stílusjegyek 
ugyan jórészt már a felvilágosodás első szakaszában kezdtek 
kialakulni, de a „forduló" idején az „alapmodell"-t új voná-
sokkal gazdagítva tovább éltek. Igaz, hogy még kutatásának 
kezdetén vagyunk, és ahogy ez az új fogalmak kezdeményezé-
se során már többször megtörtént (gondoljunk a manierizmus, 
a barokk vagy a rokokó recepcióinak viszontagságaira), van-
nak, akik meg nem értéssel fogadják. Úgy látszik kötetünk 
szerzői is közéjük tartoznak, holott a felvilágosodás fogalmá-
nak stílustörténeti kiszélesítése csak még jobban alátámasz-
totta volna azt az alapgondolat gyanánt is hangsúlyozott téte-
lüket, hogy felvilágosodás a változatok és különbözőségek elle-
nére is végső soron egységes áramlatról van szó. 

Bárhogy is legyen, a „forduló" és ezen belül épp a verses mű-
fajok területén kötetünk megjelenése óta mégis kevesebb fe-
hér folt akad már, mint korábban, pedig még sok, a verselmé-
let újabb eredményeit is az eddiginél jobban hasznosító mun-

11 Y - a - t - il un „style des Lumières. In: Les Lumières en 

Hongrie, en Europe Centrale et en Europe Orientale. Actes du troisième 
colloque de Mâtrafïired. Szerk.: Köpeczi Béla, Bene Ede, Kovács Ilona, 
Bp. 1978. A problémakör részletes kifejtése tőlünk: Módszer és stilus a 
felvilágosodás irodalmában. In: Árnyékban éles fény. Bp. 1980. 
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kát kell elvégeznünk ahhoz, hogy megközelítően jó modelleket 
kapjunk. És arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy egy 
ilyen nagy munka elvégzése egy jól működő kollektíva meg-
szervezését és irányítását követelte meg, ami, különösen ha ez 
több ország kutatóiból áll össze, közismerten nehéz és fárad-
ságos feladat. Nem egy jel mutat arra, hogy a szóban levő nagy 
sorozat egyes kötetei épp emiatt készülnek lassabban a terve-
zettnél. Az, hogy kötetünk épp e sorozat első kötetei között 
jelenhetett meg, nyilvánvalóan annak a jó szervezésnek köszön-
hető, amit az MTA Irodalomtudományi Intézete biztosított. A 
kötetnek nemcsak szerkesztősége, tizennyolc munkatársa is az 
Intézetből került ki, valamennyi munkatársának száma pedig 
huszonnyolc volt. Ez még akkor is jó képet ad az Intézet tudo-
mányos kapacitásáról, ha a szerkesztőnek nem sikerült teljesen 
leküzdenie az „endogámiá"-val együttjáró veszélyeket. Igaz, a 
kötetben egy olyan tanulmány nincs, amely ne ütné meg a 
nemzetközi kollokviumok átlagos színvonalát, de akad közöt-
tük olyan is, amelyet más, esetleg nem az Intézethez tartozó, 
hazai vagy külföldi specialisták talán mélyebben szántva és bát-
rabb, újszerűbb szemlélettel írtak volna meg. 

Kötetünk egészét mégsem azzal jellemezhetjük, amivel nem 
érthetünk egyet. Sokkal inkább azzal, hogy imponáló bátor-
sággal vágott neki nehéz feladatának, hiszen mégiscsak az euró-
pai irodalom új korszakát fedezte fel. Ezért, bármilyen véle-
ménnyel legyünk a munka egy-egy részletéről és bármilyennel 
legyenek majd kritikusai, még a felfedező utakkal elkerülhetet-
lenül együttjáró tapogatózásaira is végső soron csak megértés-
sel és komoly érdeklődéssel tekinthetünk. Már maga az is nagy 
érdem, ha egy mű komoly vitára hív és továbbgondolásra kész-
tet. Mindent mérlegre téve tehát, bizonyára nem maradunk 
majd egyedül azzal a megállapításunkkal, hogy kötetünk meg-
jelenése az irodalomtörténet nemzetközi mezőnyében is ese-
ménynek számít, és hogy a továbbiakban új lendületet adhat a 
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felvilágosodás fordulója témaköre, ezen belül pedig a többiek-
hez képest aránylag ritkán vizsgált verses műfajok összehason-
lító kutatásának. A hasznos kézikönyv a 18. század egyetlen 
specialistájának asztaláról sem hiányozhat. 

BARÓTI DEZSŐ 




