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A BAROKK ÉS A FELVILÁGOSODÁS KÖZÖTT 
(A M A G Y A R I R O D A L O M 

A XVIII. S Z Á Z A D KÖZÉPSŐ ÉVTIZEDEIBEN) 

1. A laicizálódó egyházi értelmiség irodalma 

Az egyházi értelmiségnek és a művelt nemességnek a 
századközép táján kezdődő furcsa dialógusában első pillan-
tásra csak az tűnik fel, hogy túlnyomórészt magyar nyelven 
folyik.* De hamar kiderül, hogy ennél többről is szó van: 
a magyar nyelv ügyének a felkarolása az értelmiség lényeges 
törekvései közé tartozik. 

A magyar nyelv térnyerése 

Az elmúlt évek kutatásai során egyre élesebb fény vetült 
arra a körülményre, hogy a magyar nyelv felfedezése már 
jóval Bessenyei évtizede előtt megkezdődött. Sőt: míg maga 

* Ez a tanulmány egy, a felvilágosodás kori magyar irodalomról 
szóló monográfia első fejezete. A készülő munka Bevezetőjében 
(lásd Literatura, 1989. 3 — 4.) esik szó arról, hogy irodalmunk itt 
tárgyalandó, mintegy fél évszázados történetének az alapját két, vál-
tozó arculatú és helyzetű szereplőnek, a müveit nemességnek és az 
értelmiségnek egymáshoz való viszonya adja, amely párbeszéd-
ként fogható fel. Ezt a metaforát csak jobb híján használjuk, 
hiszen nem csak elkoptatott, de — ráadásul — nem is igazán pon-
tos, mivel a kor kulturális életének e két tényezője közötti viszony 
bőven tartalmaz olyan elemeket, amelyek nehezen foghatók be a pár-
beszéd hagyományos fogalmi körébe. A viszony számos variációt 
tartalmaz az egyetértéstől a radikális — de csak ritkán nyílt — el-
utasításig, a másik fél törekvéseinek tudomásul sem vételétől azok 
kisajátításáig vagy átértelmezéséig. 

1 It 90/2—4 
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Bessenyei csak a hetvenes évek végefelé, mintegy tíz évvel 
írói indulása után készíti el a nemzeti nyelv kérdését előtérbe 
állító programírásait, addig már az ő fellépése (1772) előtti 
évtizedekben számos megnyilatkozás utal arra, hogy a 
magyar nyelv komoly jelentőséggel bír a kor írástudói 
számára.1 Az első felszólalók között szokás emlegetni 
Ribini Jánost, a soproni evangélikus líceum rektorát, aki 
1751-ben latin nyelvű szózatot (Oratio pro cultura linguae 
Hungaricae) intéz nemesi tanítványaihoz s megszólaltatja 
azoknak az érveknek egy részét, amelyek annyiszor ismétlőd-
nek majd még e század folyamán: az ifjak a haza nyelvének 
érdekében a nemzet dicsőségéért, de a külföld példái nyo-
mán kell fáradozniok.2 Hangsúlyoznunk kell, hogy a magyar 
nyelv ügyében szót emelő literátorokról egyáltalán nem 
állítható, hogy minden esetben a századközép egyházi 
értelmiségének az elitjéhez tartoztak volna. Sőt, a magyar 
nyelv ügyének olyan lelkes szószólói, mint Bertalanffi Pál 
vagy Sartori Bernárd bizonyosan szerényebb helyre tart-
hatnak csak igényt a kor hazai kulturális életének hierarchiá-
jában, pedig szinte klasszikusnak tetsző, igazi pátosszal át-
fűtött kijelentéseket olvashatunk náluk. Bertalanffi 1754-es 
Keresztény bölcsességé ben leírt kifakadása („. . . ha valaki a' 
Hazája nyelvét el-mulatván, tsak egyedül valami idegenen 
kapna, merő rut negédesség vólna ám az, és a ' Hazának 
nemzetségétől való dölfös idegenség . . . " ) vagy Sartori 
1772-ben megjelent Magyar nyelven fifosofiájának bevezető-
jében olvasható utalás („Hallottam más Nemzeteknek 
fáradságos szorgalmatosságokat, mellyekkel a ' Filosofiát 
tulajdon nyelvekre fordították, másoknak álmélkodásával 
ditsiretesen tanították, 's azzal mind nyelveknek terjedését 
gyarapították, mind nemzeteknek tekintetét öregbítették. . . " ) 

1 A kérdésről lásd Szajbély Mihály; Irodalomszemlélet a magyar 
irodalmi felvilágosodás korában. Bevezetés. Kandidátusi értekezés, 
kéziratban. 

2 Németh Sámuel: Ribini János (1722—1775). Soproni Szemle, 
1941. 321 -324 . 



A barokk és a felvilágosodás között 219 

jól illene bármely későbbi s a nyelvkérdéssel foglalkozó 
jelentékeny szerző írásába, csakhát a művek, amelyekből 
idéztük e mondatokat, aligha tartoznak a XVIII. század 
magyar művelődésének élvonalába: erősen avult, tudomány-
történeti szempontból retrográd álláspontot képviselő szer-
zők munkáiról van szó.3 

A magyar nyelv pártolása nem kapcsolódik össze tehát 
automatikusan a progresszió ügyével, de — persze — a 
tétel fordítottja sem áll, nevezetesen, hogy a nyelvkér-
dés felvetése és képviselete szükségképpen korszerűtlen 
eszmék közvetítésével járna együtt, hiszen rögtön kínálkoz-
nak a súlyos ellenpéldák: Bod Péternek, a Magyar Athénás 
tudós szerzőjének vagy éppen a századközép legtehetségesebb 
magyar írójának, Faludi Ferencnek a példája. Inkább azt a 
tanulságot kell levonnunk, hogy a nyelvkérdés felmerülése 
nemcsak az írói tehetségtől független, hanem — a jelek 
szerint — független azoknak az eszméknek a korszerűségétől 
is, amely eszméket egyébként a szóban forgó szerzők vallot-
tak. A nyelvkérdés státusának tisztázását a rendelkezésre álló 
adatok ismeretében más fejezetben kíséreljük meg, e prob-
lémakörből most egy vonatkozás tűnik elő élesen, az a tény, 
hogy a magyar nyelv mellett megszólaló érvek (amelyeket 
többnyire írói gyakorlat hitelesít) tradíciót törnek meg: a 
latinnak a XVIII. század első felében itt, az egyházi értelmi-
ség tudós köreiben általános használatának tradícióját. Nem 
állíthatjuk ugyan, hogy a latin nyelvű irodalomművelés ez 
időtől fogva intellektuális mutatvánnyá, a' reprezentáció 
eszközévé vagy tudós játékká alakult volna át, a fordulat jelei 
mégis félreismerhetetlenül megmutatkoznak: a klasszikus 
auktorok nyelve mindinkább visszaszorul a tudomány 
területére. 

Ezt a tendenciát jelzi a latin nyelvű verselés átalakulása is : 
míg a XVIII. század első felében, ha nem is nagy, de nagyon 

3 Kosáry Domokos: Művelődés a XVIII. századi Magyarországon. 
Budapest, 1980. Bertalanffira: 59. Sartorira: 319. 

1* 
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is jelentékeny és izgalmas latin verses epika bontakozik ki a 
magyar irodalomban,4 addig a század második felében 
figyelemre méltó latin nyelvű költészettel immár elsősorban 
a tankölteményekben találkozunk — a kedvelt témák között 
az optika, az elektromosság, a bányászat egyaránt ott szere-
pel, de jelen van a hagyományos mezőgazdaság és a csöppet 
sem hagyományos solymászat, amelyről egyébként a nagy 
jezsuita történész, Pray György írt verses értekezést (De 
institutione ac venatu falconum) pályája elején (1749).5 

A műfaj előretörése is jelzi a latinnak a tudomány terepére 
való fokozatos visszaszorulását, ami azonban éppen nem azt 
bizonyítja, hogy az egyházi értelmiség jelentős, főleg az 
idősebb generációhoz tartozó része a latin nyelvű tudomá-
nyosság bástyái mögé a kor tendenciái elől elzárkózva vonult 
volna vissza. Ahogy a magyar nyelv választása közömbös 
tényező a szóban forgó szerzők tudományosságának kor-
szerűsége szempontjából, a latin választása sem feltétlenül 
a nemzeti problematikáról való elfordulás jele. Sőt, a do-
log voltaképpen inkább fordítva áll, hiszen most jórészt ép-
pen a nemzeti tudományok (történetírás, nyelvészet, irodalom-
történet) szólalnak meg latinul s így a klasszikus nyelv válasz-
tása, pontosabban: a hagyományhoz való ragaszkodás első-
sorban praktikus célokat szolgál — ezeket az eredményeket 
más módon aligha lehetett volna a nemzetközi tudós világ szá-
mára hozzáférhetővé tenni. 

A századközép után az egyháziak által művelt tudomá-
nyosságnak nem lebecsülendő hányada szervesen illeszkedik 
a kor Magyarországának kulturális életébe és nem tekinthető 
egyszerűen a barokk maradványának, viszont az is bizonyos, 

4 Szörényi László: A jezsuiták és a honfoglalási epika fordulata. In.' 
Irodalom és felvilágosodás. Szerkesztette: Szauder József és Tarnai 
Andor. Budapest, 1974. 567-645 . 

5 Lásd Tarnai Andor: A laicizálódó egyházi értelmiség irodalma. 
Kézirat. Bartos Imre: A hazai latin nyelvű irodalom Bessenyei és 
Kazinczy korában. Székesfehérvár, 1932. 
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hogy e tudományosság képviselői mintegy lemondanak a 
nemességgel folytatott ama közvetlen dialógusról, amely 
a fiatalabb (de nem kizárólag fiatal) klerikusok működését 
ekkor vezérli. A magyar nyelv választása az egyházi értelmiség-
nek a hazai nemesség felé való tájékozódásában volt döntő 
elem. így ennek az új és egyre erősödő orientációnak a tény-
leges megindulásaként értékelendő az a tény, hogy a nyomta-
tásban megjelent munkákban a magyar nyelv térnyerésének 
első, élesen előrajzolódó fázisa is — mint azt Benda Kálmán 
statisztikája tanúsítja® — éppen az 1750 utáni, de még a 
hetvenes évek előtti időszakra esik: ha a népszerű vallásos 
irodalmat nem számítjuk, az 1720-szal záruló évtizedhez 
képest nagyjából ötszörös növekedést regisztrálhatunk, míg a 
következő harminc év folyamán (amely pedig a nemzeti 
irodalom fellendülésének a kora) csak megduplázódik a 
termés. De - végül is — itt kell keresnünk a magyarázatát 
annak, hogy a szó modern értelmében felfogott szépirodalom 
területén ugyancsak látványosan növekszik a magyar 
nyelvűség aránya. Azok is áttérnek a magyar nyelven való 
írásra, akik latinul kezdték el írói munkásságuka: az 1760-
as évektől kezdve az egyházi értelmiség legfiatalabb és leg-
tehetségesebb képviselőinek irodalmi tevékenységében már 
egyértelműen a magyar nyelvű szépirodalom áll az előtérben. 

Mivel a latin fokozatos háttérbe szorulása és a magyar 
— ugyancsak fokozatos — előtérbe kerülése olyan országban 
következik be, ahol a lakosságnak több mint fele nem magyar 
anyanyelvű volt, a szerzők választása különös hangsúllyal 
bír : benne van a latin nyelv nem választása. Ez a negatívum a 
XVIII. századközép szellemi életében több jelentést is hordoz: 
a hagyomány óriási presztízzsel övezett tudományosságától 
való távolodás mozzanata éppen úgy benne rejlik, mint az 
egykorú Magyarország tudományosságától való távolodásé. 

6 Benda Kálmán: A felvilágosodás és a paraszti műveltség a XVIII. 
századi Magyarországon. In: Emberbarát vagy hazafi? Budapest, 
1 9 7 8 . 2 8 7 - 3 0 7 . 
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Ez utóbbi körülmény azért figyelemre méltó, mert a magyar-
országi — de etnikailag és nyelvük szerint nem magyar — 
tudósok ekkor általában büszkén vallották magukat Magyar-
ország területéről származóknak,7 „hungarusok"-nak s az 
egyházi értelmiség irodalmának elmagyarosodásával óhatat-
lanul meglazultak e magatartáshoz való viszony szálai. Ennek 
néhányan tudatában voltak és igyekeztek áthidalni a követ-
kezményeket. A legjellegzetesebb megnyilatkozás Bod Péter 
nevéhez fűződik — a magyar-igeni prédikátor szenvedélyesen 
kutatja és gyűjti a „régi magyar írás" emlékeit és az б 
história literaria-ját már a „nyelvi-nemzeti közösség eszméjé-
hez való közeledés" jellemzi — ő irodalomtörténeti mun-
kásságával „közvetlenül a polgári nemzetfogalom küszöbéig 
érkezett el" (Tarnai Andor).8 Mégis, ama szálakat — önnön 
látható, sőt, erőteljesen megnyilvánuló törekvései ellenében 
is — meg akarta őrizni. A Magyar Athénásban (1766) össze-
gyűjtött szerzőkről írja le e nevezetes mondatot: 

„Vágynák ezen Magyar Tudósok seregekben némellyek Erdélyi 
Szász és Magyar országi Tót Nemzetből valók-is: De azok mind 
ollyanok a' kiktől nem lehet sajnállani a ' Magyar nevezetet. . . " , 

hiszen ha nem is magyarul írtak, külországokban mindig 
magyarnak vallották magukat.9 Más változatban, de hasonló 
magatartás jellemzi a már említett Ribini Jánost, ő — a leg-
nagyobb hungarus tudós, Bél Mátyás gyermekeinek nevelője 
- nemcsak a magyar nyelv érdekében írott Oratioját készí-
tette latinul, de magyarul voltaképpen nem is publikált. 

Éppen az ilyen esetek, vagyis: a „hungarusok" Magyar-
országának megőrzésére irányuló erőfeszítések vetnek éles 
fényt arra, hogy a magyar nyelv előtérbe kerülése korántsem 

t 
7 A hungarus-mentalitásra lásd Tarnai Andor: Extra Hungáriám 

non est vita . . . Budapest, 1969. 
8 Tarnai Andor: Bod Péter. In: A magyar irodalom története 1600-

tól 1772-ig. Szerkesztette: Klaniczay Tibor. Budapest, 1964. 5 6 2 -
565. 

9 Bod Péter: Magyar Athenas . . . Nagyszeben, 1766. Az idézett 
mondatok a munka bevezetéséből valók. 
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volt természetes folyamat (amelynek során mintegy felébredt 
az addig szunnyadó nemzeti érzés) — itt egy, a hagyományos 
és jól működő gondolkodásmódtól és az ezt kifejező művelő-
déstől való távolodásról van szó, s a feszültség, vagy inkább 
a nyugtalanság a veszteség miatt bizonyos pillanatokban és 
bizonyos szerzőknél jól érzékelhető. 

De akkor mi magyarázza a magyarosodás tendenciájának 
megindulását és viszonylag gyors térnyerését az irodalom 
világában? 

A választ magukból a magyarul megszólaló művekből 
kiindulva közelíthetjük meg. Utaltunk rá : ezek az értelmiségi 
szerzők magyarul immár nem az egyszerű hívők számára 
írnak s túlnyomórészt kegyességi műveket, mint a század 
korábbi évtizedeiben. írásaik elsősorban azt tanúsítják, hogy 
művelt és előkelő olvasókra számítanak, gyakran nekik, 
előkelő nemesi famíliák családfőinek szólnak ajánlásaik is. 
A századközép klerikusainak tolla alól magyar nyelven 
kikerülő kiadványok elsőnek feltűnő vonása éppen az, hogy 
a maguk, természetesen egyházias műveltségkészletéből 
azokat az elemeket veszik elő — vagy fedezik most fel 
újra —, amelyek alkalmasak arra, hogy a világi érdeklődés 
számára is elfogadhatók, de inkább érdekesek, meggyőzőek s 
főképpen: hasznosak legyenek. A laikus mentalitáshoz való 
alkalmazkodás szándéka ennek a most születő irodalomnak 
az egyik leglényegesebb és leginkább szembeötlő vonása, 
a magyar nyelven való megszólalás pedig ennek az alkalmaz-
kodásnak volt az első lépése — a nemesség túlnyomó része 
könnyen és természetesen azért elsősorban az anyanyelvét 
használta. Az alkalmazkodás mozdulata mellett azonban 
nem kevésbé fontos a befolyásolás akarata, sőt, a megvál-
tozott mentalitás mögött érezhetően elsősorban ez műkö-
dik: az egyházi értelmiség a saját műveltségkészletéből me-
rítve fordul a laikus világ felé. A megtett lépésekkel csak a 
keresztény világkép alapjait szilárdan őrző egyháziasságuk 
jellege módosul, de nem módosul magának az egyháziasság-
nak a ténye. Mindazonáltal az alkalmazkodás és a befolyáso-
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lás két mozzanat és egymáshoz való viszonyuknak nemcsak 
számos változata lehetséges, de a két magatartás vegyülése 
csak egyéni változatok révén valósulhat meg. S habár a kor 
egyházi értelmiségének az itt szóban forgó irodalmi működé-
sében a meghatározó tényező az, hogy ez az értelmiség a 
változó világban akarja — maga is változva — őrizni intellek-
tuális befolyását, e folyamat végül is oda vezet majd, hogy 
eredeti intencióiról mindinkább megfeledkezve ő maga alakul 
át. A tendencia ugyanis egyértelműen a világias vonzalmak 
erősödése felé mutat, az idő előrehaladtával a laicizálódó 
(a világiak igényeihez alkalmazkodó) egyházi értelmiség 
— végül is — laicizálódik, vagyis : mint értelmiségi lép elénk. 
Ez azonban viszonylag lassú folyamat eredménye lesz. 
Egyelőre nincs szó a vallásos világkép megrendüléséről, szó 
van viszont átalakulásáról: elhalványul eksztatikus és aszke-
tikus jellege, s azt, hogy a „világi dolgok" értéke nemcsak 
növekedőben van, de immár meg is növekedett, elsősorban 
éppen ennek az egyházi értelmiségnek az irodalma mutatja 
meg. 

A leginkább előtérben álló s ugyanakkor alighanem a 
legfontosabb jel, hogy az egyháziak által művelt irodalomban 
a mindennapi élettel összefüggő vonatkozások kerülnek 
előtérbe, a vallásos gondolatvilágnak az az arculata, amely 
a hétköznapokban tevékenykedő hívő felé fordul. A legtöbb 
szó tehát az erkölcs kérdéseiről esik. 

Az erkölcstanok 

На a XVIII. századközép tájáról (s most már túlnyomó-
részt magyar nyelven) megszólaló erkölcstani irodalom 
legáltalánosabb jellemvonásait keressük, akkor első pillan-
tásra a morálról való meditációk teljesen hagyományosoknak 
tűnnek: ami most megszólal, az túlnyomórészt évtizedekkel, 
sőt, évszázadokkal korábban is megszólalt már.10 Mégis: a 

10 Turóczi-Trostler József: Keresztény Seneca. EPhK 1937. 5 5 - 72 
Alszeghy Zsolt: Faludi Nemes emberének magyar rokonai. It 1943 
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látszólag semmiféle átalakulásra nem utaló felszín mögött 
gyökeres fordulat következik be - az egyes változatok ugyan 
nem, de a változatok együtt egy igen határozott irányú 
tendencia érvényesülését mutatják. 

Ennek a fordulatnak a lényege abban ragadható meg, hogy 
megváltoznak az erkölcsről való gondolkodás két alaptípu-
sának az erőviszonyai: a látszólag zavartalan felszín alatt 
egy újfajta, a szabályokat előtérbe állító gondolkodásmód 
kerül egyértelmű fölénybe azzal a hagyományos, a század 
első felében uralkodó szerepet játszó gondolkodással szem-
ben, amely normákat ír elő. Ez a különbség visszavezethető a 
morálról való gondolkodás két alaptípusára — az a változat, 
amely az emberi élet végső céljának a boldogságot tudja, 
elsősorban az életvezetési szabályokat keresi és írja le, a nor-
mák viszont azokban a reflexiókban válnak fontosakká, ahol 
életünk értelme egy magasabbrendű cél szolgálata, vagyis: 
az erény gyakorlása.11 A XVIII. századközép magyar mora-
listáinak világába lépve — némi leegyszerűsítéssel — arról 
beszélhetünk, hogy a normák olyan követelményeket jelen-
tenek, amelyeket betartva a hívő üdvözül, a szabályok pedig 
olyan tanácsokat, amelyek alkalmazásával boldogulni lehet 
ezen a világon. Nem arról van tehát szó, hogy a hazai erény-
tanok szerzői körében valamiféle merőben világias etika 
látványos betörésének és a keresztény erkölcs visszaszorulá-
sának lennénk tanúi. Ellenkezőleg. A felszín szinte mozdulat-
lan, a fordulat úgy következik be, hogy ugyanazoknak az 

68—80. Tarnai Andor: A késő barokk széppróza. In : A magyar iro-
dalom története 1600-tól 1772-ig. Budapest, 1964. 544-547 . Bíró 
Ferenc: A fiatal Bessenyei és íróbarátai. Budapest, 1976. Bevezetés. 

11 Ez a magyarázat egy közkeletű felfogásból indul ki. Az erköl-
csi eszmék történetében tudvalevőleg a boldogság és a kötelesség az a 
két sarkalatos fogalom, amely körül forognak a természetesen igen 
eltérő értelmezések. Lásd Dictionnaire de Morale. Édité par Otfried 
Höffe. Edition française adaptée et augmentée sous la direction de 
Philibot Secretan. Paris, 1983. Moralité címszó, 132—134. A bol-
dogságnak a XVIII. századi gondolkodásban játszott szerepére ösz-
szefoglalóan lásd Robert Mauzi: L'idée du bonheur dans la littéra-
ture et la pensée française au XVlll. siècle. Introduction. Paris, 1965. 
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erkölcsi értékeknek a helyzete változik meg, vagyis: ami 
korábban norma, tehát a hívőkkel szemben felállított köve-
telmény volt, az most regulává, tehát a hívők számára e 
világi életük boldogsága szempontjából is fontos, követésre 
érdemes szabállyá minősül át. 

A felvilágosodás betörését közvetlenül megelőző idők 
erkölcstani gondolkodásának története nincs még rendszere-
sen feldolgozva, de jelenlegi ismereteink szerint e történet 
egyik fontos fejezete éppen a normáknak regulákba való 
áttűnése lesz, hiszen a századközép moralizálásának ama 
változatait szemlélve, amelyeket ma meg tudunk egymástól 
különböztetni, elsőként éppen a rigorózus vallásos etika 
követelményeit az e világi boldog élet elérése érdekében 
követendő tanácsokká átminősítő gondolkodásmód érvénye-
sülése tűnik a szemünkbe. Mivel a kor erkölcstani gondolko-
dását alapvetően a keresztény sztoicizmus határozta meg, 
érthető, ha a középpontban a világi „hívságok" vagy a 
hívságos „külső dolgok" megvetésének a normája állt. Míg 
azonban korábban az e világi javakról való lemondás olyan 
erénynek számított, amelyért a hívő (üdvözülve) a túlvilágon 
kap kárpótlást, most ez a tézis érvényben marad ugyan, de 
már elsősorban mégis olyan szabályként bukkan elő, amely-
nek követésében e világi boldog életünk egyik lehetséges 
biztosítéka található meg. De nemcsak a vallásos követel-
mények lényegülnek át az életbölcsesség szabályaivá, hanem 
általában is megnövekszik az okos és célszerű e világi életvitel 
reguláinak jelentősége — a századközép erkölcsre oktató 
hazai irodalma alapvető sugalmait tekintve voltaképpen 
e világi boldogságra oktat. E moralizáló irodalomban a 
vallásos normák jószerivel csak akkor bírnak értékkel, ha a 
hívők előtt feltárható evilági hasznuk is. Ezt a szóban forgó 
művek néha már a címükben is jelzik (Faludi Ferenc „Istenes 
jóságra és szerencsés boldog életre" tanítja korának magyar 
nemeseit), de — természetesen — még inkább mutatják maguk 
a szövegek. Talán az az állítás is megkockáztatható, hogy a 
boldogság szót soha nem írták le ilyen sűrűn irodalmunk 
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történetében.12 Az életbölcsesség távlatait itt már nem az 
üdvösségre utat nyitó jó halál jelöli ki, azt azonban fontos 
hangsúlyozni, hogy a most megszólaló tanácsok nemcsak 
hogy nem kerülnek szembe a keresztényi normákkal, de 
(s éppen ez a helyzet lényege) az esetek jelentős részében azo-
nosak is velük. 

Az a körülmény, hogy a mélyen vallásos mentalitáson 
belül a normáknak immár szabályokként való kezelésére 
kerül át a hangsúly, lényeges változásokat hoz magával. Az 
egyik s talán a leginkább látványos változás maguknak a 
bölcs tanácsoknak a világát érinti. Ez a világ így ugyanis hir-
telen kitágul: a moralisták több — s korántsem csak a 
barokk kor szívéből fakadó — forrásból meríthetnek és 
tanácsaik megjelenési módja is nagyfokú változatosságot 
mutat. 

A moralisták forrásai és műfajai 

Az egyik forrás, amelyből e kor látszólag monoton, valójá-
ban mégis igen tagolt erkölcstani gondolkodása merített, 
mint utaltunk rá: a keresztény sztoicizmus volt. Senecát 

12 A kínálkozó rengeteg példa közül csak kettőt emelünk ki, illuszt-
rációképpen. Illei János, a művelt jezsuita, a kor egyházi értelmiségé-
nek egyik ismert személyisége. Boethius fordítása (... A' Filosofiának, 
vagy is a' Böltseségnek Vigasztalásáról. . . Kassa, 17732.) eleve „con-
solatio", s benne a legfontosabb gondolatok közé tartozik, hogy 
,,A' jámboroknak tetézett nagy jutalmok az ő tulajdon jóságok; 
mert ezzel igazán boldogok; a ' gonoszaknak penig untig elég bünte-
tések az б magok gonoszsága; . . ." (175). Saur Joséfa „léányzó"-ról 
viszont nem sokat lehet tudni, б Kolozsvárott jelentette meg A' böt-
sületes embernek kézi könyve, avagy mindenütt, és mindenkoron szük-
séges régulák . . . 1776. című kiadványát, amelyet németből fordított 
s amelynek ősforrása az angol Robert Dodsley The oeconomy of 
human life című műve volt. Ő így ír munkájának a „Kegyes Olvasó"-
hoz intézett ajánlásában: ,,E' fő Réguláknak első írója szemléli az 
embert az eö születésének első szempillantattyától, és viszi eötet az 
életnek minden garáditsi által, eö világosittya eötet minden szándéki-
ban, eö segíti eötet minden nyomorúságában, eö viszi eötet a ' bol-
dogságnak, békeségnek, és nyugodalomnak igaz uttyára . . . " 
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Miháltz István népszerű, a kor másik kiadványa által is 
kiaknázott könyve {Keresztény Seneka, 1764) idézi meg, 
Illei János viszont Boethiusnak A filozófia vigasztalásáról 
szóló könyvét fordítja le és teszi közzé (1766). Talán e két 
szerző bizonyítja leginkább, hogy az igazi boldogság titkát 
ismerő antik filozófusok tanításai csak mint a keresztény-
séggel rokon igazságok érvényesülhetnek, hiszen — termé-
szetesen — a pogány bölcsességnek a lényeges és előtérben 
álló vonása nem az, hogy pogány, hanem az, hogy a helyes 
életvitelre vonatkozó tanításaik mély rokonságot mutatnak 
a keresztény vallás erkölcsi követelményeivel. 

Az viszont nagyon is feltűnő, hogy az ilyen pogány böl-
csesség iránt igen nagy mértékben növekszik meg a kereslet a 
magyarul megszólaló morálfilozófiai irodalomban. Ennek 
köszönheti — például — most kibontakozó, nem nagyívű, 
de a hazai kulturális viszonyok között figyelemre méltónak 
tekinthető karrierjét a tanítómese is: az 1760-as és 70-es 
években két változatban (német és francia közvetítés révén) 
is megszólalnak ezek a keresztény világképhez ugyancsak jól 
illeszkedő, de immár egyáltalán nem a kegyes életre, hanem 
az evilági okos életvitelre oktató állatmesék, ahogyan erre 
szolgál példával a mesék eredeti szerzőjének, Aiszoposznak 
magyarul ugyancsak megszólaló életrajza is.13 A kereszté-

13 A már inkább az iskolai oktatás céljaira készült latin nyelvű 
kiadások (Makó Pál, Klein János Sámuel) mellett a nagyközönség 
számára összeállított magyar nyelvű gyűjtemények közül az elsőként 
egy névtelen fordító adja ki Ézópusnak százötven meséi. . .t 1767-ben, 
de ugyanebben az időkörben tette közzé Németh Antal is Esopus 
élete és fabulái című fordítását a francia Morván de Bellegarde 
nyomán. Ide tartozik még Kónyi János Gellert fordítása is: Geller 
professornak erköltsös meséi és előbeszéllései. . . Pcts, 1776. Lásd 
Ember Nándor: A magyar oktató mese története. 1768—1807. Buda-
pest, 1918. Tarnai Andor: Lehrreiche gedanken — Jeles gondolatok — 
Pensées instructives. In: „Sorsotok előre nézzétek". A francia fel-
világosodás és a magyar kultúra. Szerkesztette: Köpeczi Béla és 
Sziklay László. Budapest, 1975. 107—142. Vörös Imre: Fejezetek 
XVIII. századi francia— magyar fordításirodalmunk történetéből. Buda-
pest, 1987. 115-119 . 
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nyekhez méltó élet erkölcsi követelményei az e világi élet-
vitelt szabályozó tanácsokként azonban nem csupán görög 
vagy római bölcsek segítségével jelennek meg, hanem — fur-
csa módon - a keleti bölcselet tanácsaiként is. Alszeghy 
Zsolt figyelt fel először rá, de a maga meglepő teljességében 
Tarnai Andor tárta fel annak a laikus erkölcstannak hazai 
sorsát, amelynek eredetije az angol Robert Dodsley The 
oeconomy of human life című műve volt, s amely a fikció 
szerint tibeti eredetű s jóval a kereszténység előtti időkből 
származó tanokat tartalmaz.14 Ez az egyébként érdektelen 
(hiszen a keresztény morál közhelyeiből összeállított) erény-
tan így tényleg érdekes munka s nyilván nem független ettől 
az érdekességtől, hogy a kor egyik legfeltűnőbb sikere volt : 
nem kevesebb, mint négy (!) fordítója akadt s ez akkor is 
figyelemre méltó, ha nem is minden fordító hozza olvasói 
tudomására, hogy kereszténység előtti és pogány bölcsessé-
get nyújt át olvasóinak. 

A normáknak regulákba való áttűnése, sőt, az életszabá-
lyok egyértelmű előtérbe kerülése óhatatlanul magával hozta 
a megnyilatkozási módok megváltozását is: az erkölcsi 
tanítások hagyományosabb, de persze változatlanul elő 
műfajai (értekezés, maxima, apoftegma) mellett immár köny-
nyen és természetesen tűnik fel a tanítómese, de megjelennek 
a példázatos történetek is. A műfaj szintén nem új, de mostani 
megjelenésének körülményei nyilvánvalóvá teszik, hogy itt 
korántsem a hagyomány reprodukciójáról van csupán szó. 
Ebből a szempontból jellegzetes kiadványnak tekinthető egy 
korabeli német eredetire visszavezethető, de átalakított, 
részben — hazai elemekkel — ki is bővített kiadvány, a 
Jeles történetek, amelynek magyarországi fortunáját ugyan-

14 Alszeghy Zsolt:i. m. Tarnai Andor: Egy tibetinek álcázott laikus 
erkölcstan a XVIII. századi magyar irodalomban. ítK 1958. 170— 186. 
Robert Dodsley művének értelmezéséhez még lásd Paul Hazard: 
La pensée européenne au XVIII. siècle de Montesquieu à Lessing. 
Paris, 1969. 
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csak Tarnai Andor derítette fel.15 E munka (amelyet a kor 
Magyarországán ráadásul franciára is lefordítottak) abban 
tér el — többek között - eredetijétől, hogy a Miháltz-
féle Keresztény Senekából éppen úgy emel át részleteket, 
mint az ezópusi fabulákból. Ezzel azonban nem egyszerűen 
egy konzervatív gondolkodásmód felé hajlítja a magyar 
kiadványt, hanem — mivel a hazai erkölcstani irodalom 
jellegzetes és népszerű szövegeivel bővíti ki — éppen úgy 
alkalmazkodik saját kulturális környezetének igényeihez, 
ahogy az eredeti szerzője, a talpraesett német jezsuita, 
Mathias Schönberg is tette műve összeállításakor. 

Mindenképpen egyértelműnek látszik, hogy a hazai 
erkölcstani irodalomban a század középső évtizedeiben meg-
figyelhető belső átalakulás nyitja meg az utat a történetek 
(= a fikció) előtt, hiszen a regulák előtérbe kerülése termé-
szetes módon igényli a bizonyítást, a példákat arra vonatko-
zóan, hogy a szabály követése valóban sikerhez vezet és pórul 
jár az, aki nem veszi figyelembe őket. Az lehet a benyomá-
sunk, hogy az előírásoknak szabályokként való megjelenése 
szinte automatikusan vonja maga után a történetek feltűntét, 
bár — s ezt nem kevésbé fontos látni — a történetek létjogo-
sultságát a benne kifejezett erkölcsi igazság adhatta meg. 
Ennek ellenére, az a megnyilatkozó ellenszenv, amelyet a kor 
hazai moralistái a „romanciás" könyvekkel szemben tanúsí-
tanak, nem csupán bigottságuknak, de jól működő veszély-
érzetüknek is tulajdonítható: a történet szellemének fel-
szabadulásához az újabbkori magyar irodalomban az ő 
hozzájárulásuk semmiképpen sem becsülhető le, már pedig 
itt tényleg jól érzékelhetők a fenyegetések.16 

15 Tarnai Andor: Lehrreiche gedanken — Jeles gondolatok — Pen-
sées instructives. In: „Sorsotok előre nézzétek". Budapest, 1975. 
107-142 . 

16 A korabeli regényirodalom státusára lásd Wéber Antal : A ma-
gyar regény kezdetei. Budapest, 1959. 25—27. Szajbély Mihály: 
Régényelméleti gondolatok a XVIII. század második felének magyar 
irodalmában. ItK 1982. 1 - 1 4 . 
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Az életvezetési elvek jelentőségének megnövekedése igényli 
az „életet", azaz: az életből (főleg a történelemből) vett 
példázatos történeteket, ahol a bölcsesség a világban mutatja 
meg erejét. Csakhogy ezzel hirtelen ellenőrizhetetlen távlatok 
nyílnak meg: a történet bármikor önálló életre kelhet s félő, 
hogy benne már nemcsak ama bölcsesség munkáját látjuk 
majd, hanem éppen ellenkezőleg: az emberi indulatok 
erejét is. Az elbeszélés szelleme elszabadulva szétzilálhatja 
az alapot, ahonnan erdetileg útjára indult. S bár már a hetve-
nes években, Bécsben, Báróczi Sándor körül egész kis testőr-
csapat olvassa, sőt: fordítja a leghatalmasabb emberi indulat-
ról, a szerelemről szóló s immár tényleg veszedelmes 
történeteket,17 ez azonban távoli és elszigetelt veszély marad 
— az elbeszélés felől (a riadt reagálások ellenére) nem fenye-
geti semmi különös baj a moralisták világát. Az átalakuló 
erkölcstani irodalom a történet szellemét ugyanis csak látszó-
lag engedte szabadon - a történetek létjogát mindig a mű-
ködő (tehát önmagát igazoló) életbölcsesség adja meg s a 
felvilágosodás ifjú és érzelmes fordítói sem e helyzetet, hanem 
az elbeszélésbe burkolt filozófia jellegét változtatják meg: 
a fikciót náluk is bekeríti majd az elmélkedés. Igaz, a század-
közép magyar moralistái által képviselt — s immár a törté-
netet igénylő — életbölcsesség sem mindig azonos már a 
hagyományos erénytanok szabályokba áttűnő normáival 
s ezt mi sem mutatja jobban, mint az az érdeklődés, amely 
a századközép után az ún. államregények iránt nyilvánul 
meg18 — ebben az érdeklődésben már egyértelműen a nagy-
világban érvényesülni képes bölcsesség iránti figyelem erőtel-
jes növekedése a döntő mozzanat. 

17 Bíró Ferenc: A legérzékenyebb nemzedék. ItK 1978. 16—32. 
18 Wéber Antal: i. m. 44—54. Tarnai Andor: A regény kezdetei. 

In: A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig. Szerkesztette: 
Klaniczay Tibor. Budapest, 1964. 548—550. Szauder József: Mar-
montel en Hongrie. In: Marmontel. Études réunis par Jean Ehrard. 
Clermond-Ferrand, 1970. 299—311. Vörös Imre: i. m. 
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Ez azonban már a következő témakörbe vezet át bennün-
ket. 

Az eredetükben pogány, karakterükben keresztény regulák 
mellett ugyanis megjelenik és szinte erőteljesebben szól az 
egyházi értelmiség moralizáló irodalmának az a másik válto-
zata, amely eredetében egyértelműen keresztény ugyan, karak-
terében azonban világias jellegű. 

Az udvari ember bölcsessége 

E tanácsokkal a XVII. század egyik nagy tradíciója kel új 
életre a magyar irodalomban: az udvari ember eszmeköre. 
A klasszikus példát egyébként itt ennek az egyházi értelmi-
ségnek legjelentősebb alakja, Faludi Ferenc nyújtja Baltha-
sar Grac ian t? oraculo manual című műve alapján, de francia 
közvetítéssel készült — s több kiadást megért — Bölts, és 
Figyelmetes Udvari Emberével (Első század, 1750). A nyolc-
vanas évekig számos olyan munkával találkozunk, amelyek 
az udvari ember viselkedési kultúrájának szabályaival szol-
gálnak a kor nemesei okulására.19 Alszeghy Zsolt talán túl 
tágan vonta meg Faludi udvari emberének rokoni körét 
(hiszen idevette a merőben más típusba tartozó erénytanok 
egy részét is), részben viszont túlságosan szűken: az okos, 
óvatos, indulatain uralkodni tudó és széles látókörű politicus 
alakmásaival ott találkozunk a kor szépirodalmi műveiben is. 
Változatai fellépnek az iskolai színjátékokban, de az udvari-
ság eszményének hatását nem túlságosan nehéz felfedeznünk 
egy regényfajta iránt ekkor mind a világiak, mind az egyházi 
értelmiség részéről megnövekedett érdeklődésben sem. A tör-
ténelmi vagy mitológiai keretben játszódó államregények fő 
témája az államvezetés művészetéről szóló elmélkedés, 
főszereplője pedig az erről elmélkedő ember, a politikus. 
Alighanem helytálló Tarnai Andor sejtése, hogy a modern 

1 9Szauder József: Faludi udvari embere. Budapest, 1942. Tarnai 
Andor: Pax Aulae. ItK 1968. 273 — 283. Köpeczi Béla: Grácián 
Magyarországon. ItK 1980. 315-321 . 
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államregények, Fénelon abbé Les aventures de Télémaque-
jának és Marmontel Belisaire-]ének a sikere nyomán támadt 
fel az érdeklődés a hasonló karakterű régi művek, így pl. az 
ókori Xenophon Küropeideia-ja vagy a XVII. századi John 
Barclay műve, az Argenis iránt. De talán megkockáztathatjuk 
azt a véleményt is, hogy a kor művelt nemességét elsősorban 
a művekben megszólaló politikai eszmék, az egyházi értel-
miségek pedig inkább a művekben elénk lépő politikusok 
magatartása érdekelte. Erre enged következtetni, hogy a 
művek közül a legnagyobb hazai siker Fénelon művének 
magyar fordítása lesz és (mint lesz majd szó róla) ez a siker 
nagy valószínűséggel a nemesi művelődés közegében bonta-
kozik ki, ugyanekkor az egyházi értelmiség által művelt 
irodalomban elsősorban a bölcs politikusi magatartás iránti 
érdeklődés jeleivel találkozunk. 

Az udvari ember óvatos, ravasz, szándékait elrejtő maga-
tartásának felvételére való búzdítások még olyan erkölcstani 
kiadványokban is beszüremkednek, amelyek eredetileg más 
eszmények jegyében fogantak - lásd Bertalanffi Pál Keresz-
tény bölcsesség című művét (1754). De egyértelmű, mondhatni 
tiszta alakjai is különböző változatokat képviselnek, Kollá-
rits Joákim Keresztény és világi intéseinek. (1766) vagy 
Szlávy Pál Böltsességhez vezető iíí/ának (1779) komor tónusú 
világától az olyan derűs változatig, mint ami Benyák Bernát 
1783-ban megjelent Okos elmének mulatozásai című kiadvá-
nyában lép elénk.20 Az ő francia eredeti alapján készült 
munkája egyébként már messze esik a barokk világától, itt 
inkább az okos társasági ember számára készült kéziköny-
vecskét vehetünk kézbe. Tanácsai szerint a legfontosabb 
erkölcsi tulajdonság az „édeskésség" (nyilván kedvességet 
kell érteni rajta), de a kedveitető vonások mögött azért — jól 
kitetszik — a hátteret az eredeti eszmény komorsága üli meg 
s amikor arra figyelmeztet bennünket, hogy „annak markába 

Susanne Bácskai: Un adepte hongrois des lettres françaises: Le 
père pieux Bernard Benyák. Szeged, 1933. 
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vagyon adva a valóságos kulcsa a szerencsének, ki egy nyom-
ra tudja szoktatni az eszes fortélyt, a gyorsasságot és az 
okosságot. . .", akkor nem lehet kétségünk e viselkedési 
tanácsok végső eredete felől. 

A keresztény morállal oly nagymértékben egyező (noha 
gyakran pogány eredetű) életvezetési szabályok mellett a kor 
erkölcstani irodalmában így a mélyen a keresztény hagyo-
mányba gyökerező, de — önmagukban nézve — merőben 
világias regulák is megszólalnak s olyan kiadványokban, 
amelyek jó részében elhalványulnak a nagy, valóban „udva-
ri" (vagyis: az állam irányítására irányuló) távlatok, amelyek 
hajdan igazolták a színlelést és a ravaszságot — a tanácsok 
itt már a privát ember nagyon is földi szerencséjének előmoz-
dítása érdekében hangzanak el. Kérdés, hogy e kétfajta gon-
dolkodásmód nincs-e ellentétben egymással? Az ellentmondás 
logikai szinten bizonyosan fennáll, de egyáltalán nem bizo-
nyos, hogy ezt az ellentmondást tudomásul vették volna a kor 
moralistái — ennek jeleivel nem találkozunk, valószínűsíteni 
pedig csak Faludi Ferenc esetében lehet.21 Itt inkább a kor 
tudata számára vitathatatlanul keresztényi s ugyanakkor 
egyértelműen praktikus, az evilági életvitelt szolgáló tanácsok 
bővüléséről van szó, amelyet azonban minden valószínűség 
szerint az egyházi értelmiség egyre bizonytalanabbá váló 
helyzete is motivált. A „hamis világ", a „mostani szörnyű 
romlottság" elleni védekezés ösztöne olyan erős, hogy nem 
veszik észre: a keresztényi hit követelményei már olyan 
mértékben olvadtak át életbölcsességekké, hogy a normák 
mintha el is tűntek volna a szemek elől. Ezek a normák azon-
ban — természetesen — nem tűntek el, érvényességük válto-
zatlan, csak bizonyos pillanatokban, főleg ama életbölcsessé-
gek felől nézve, nem látszanak. 

Ahhoz, hogy az (üdvösséghez szükséges) életelvek időnként 
elhomályosulnak a (szerencsés élethez szükséges) szabályok 
mögött, bizonyosan hozzájárul a kor erkölcstani irodalmá-

21 Szauder József: i. m. 
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nak másik, átfogónak minősíthető jellegzetessége: a keresz-
tényi magatartás normáinak megváltozása. A hagyományos 
életelvek szigorúsága enyhül, és tisztán, erőteljesen halljuk 
egy aszkézist és eksztázist kerülő, ha nem is éppen mosolygó, 
de komorságtól mentes, sőt, derűs keresztényi morál szavát. 
A legmagasabb színvonalon, és — mint erre elég határozott 
jelek utalnak — a legnagyobb hatással ezt az erkölcsiséget 
nemcsak a századközép egyházi értelmiségének, de a 
Bessenyei fellépte előtti időszak magyar irodalmának is a 
legjelentősebb alakja, Faludi Ferenc szólaltatta meg. Az angol 
William Darrel nyomán írott, Istenes jóságra és szerencsés 
boldog életre oktatott nemes ember (1748) , . . . nemes asszony 
(1748) és ...nemes úrfi (1771) című köteteinek hangadó 
bölcse, Éusébius olyan keresztény, aki szigorúan őrzi világa 
rendjét, de azért kedveli az „emberi társaságot és nyájasko-
dást", és ez nem csupán szólam : a magyar szövegen át-átüt a 
nosztalgia egy előkelő, elegáns és jókedvű nemesi világ iránt. 
Vagyis: a keresztényi normák érintetlenül vannak jelen Faludi 
erkölcstani műveiben is, csak éppen tágabb égbolt alatt érvé-
nyesülnek. S bár ez elsősorban őreá, de azért korántsem csak 
őreá jellemző. 

Különböző változatokban, de a századközép moralistái-
nak tevékenységében már jól érzékelhetők a világias vonzal-
mak, akár az egyszerű emberekhez (vő. Molnár János: 
Pásztor ember, avagy a pásztorok tanításáról két könyv, 1775), 
akár a nőknek (Szerentsi Nagy István : Barátságos otktatás, 
1783), akár általában az előkelő embereknek szólnak, mint a 
már emlegetett Jeles történetek kompilátora. De talán az 
mutatja a legjobban a hagyományos normák enyhülését, 
hogy a földi javak értékét is elismerik - Horváth József 
Emberi okosság című művében (1781)22 már arról beszél, 

22 Horváth József munkájának forrása Bánótzi Antal 1764-ben 
megjelentetett Prudentia humana című kiadványa volt. Lásd Alszeghy 
Zsolt: i. m. 71. 
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hogy „ . . . pénz nélkül nem nagyobbra becsültetel, mint büdös 
bábuk Szent Iván havában" s kitétele egyszerű ténymegálla-
pítás, nem pedig a világ állapotát illető kritika. 

A változás jelei az alapokban 

Azt látjuk tehát, hogy az egyházi értelmiség irodalom-
müvelésének előterébe a XVIII. század közepe tájától 
(mintegy 1780-ig) az erkölcs kérdései kerülnek, a vallásos 
gondolatvilágnak az az oldala, amely közvetlen kapcsolatban 
van a mindennapi élettel. Az erkölcsi tanítások különböző 
változatain jól átüt a tendencia : a tanácsok immár az okos 
e világi életvitelben segítik a hívőket s mögöttük jól érzékel-
hető a földi világ dolgainak a vonzereje. Ez az erkölcstani 
irodalom olyan egyházi értelmiség működésének az ered-
ménye, amelynek kulturális tevékenységét elsősorban a 
világiakra (a magyar nemességre) irányuló figyelem alakítja 
— saját hagyományukból merítve — a ízámKfcramegfelelőt 
adják, vagyis: úgy alkalmazkodnak, hogy közben őrizni 
igyekeznek önnön pozícióikat. 

Fel kell azonban figyelnünk arra, hogy a szabályokba át-
tűnő (s egyúttal lazuló) erkölcsi követelmények körül hasonló 
irányú változások jelei megmutatkoznak a vallásos tudatvilág 
elvontabb régióiban is : a praktikus és derűs vonásokat öltő 
erkölcstan hátterében mind protestáns, mind katolikus rész-
ről, a teológia területén is új eszmék jelennek meg. A protes-
táns teológián belül ennek az új szellemiségnek a jele Jean 
Frédéric Ostervaldnak és az általa megalapozott ún. teológia 
racionalizmusnak a magyarországi megjelenése — már az 
1740-es években. Katolikus részről ugyanezt a szerepet pedig 
Lodovico Muratori (később kezdődő) hazai befogadása ját-
szotta. Ostervald működése — mint a magyarországi sorsát 
részletesen feltáró Vörös Imre hangsúlyozza23 — eredetileg 
hitvédő harc volt ugyan a világias gondolkodás térhódításá-

23 Vörös Imre: i. m. 15—59. 
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val szemben, de ugyanakkor (éppen e harc sikere érdekében) 
a kálvinista ortodoxia ellenében is erőteljes fellépést jelentett. 
Ostervald okfejtéseit észérvekre építette, szövegének magyar 
változata pontosan adja vissza gondolatainak alapvető irá-
nyát, amikor elítéli a „Mystica és Fanatica" (azaz az értelem 
és okosság nélkül való) „Kegyeség"-et és a „megigazulás"-
ban a jó cselekedetnek szerepére mutat rá. Ez az Ostervald 
nevével fémjelzett, de korántsem csak az ő munkáit tartal-
mazó kegyességi irodalom síkra szállt a vallási tolerancia 
mellett is. A modern svájci teológiának a magyar szellemi 
életbe való behatolása olyan valláspolitika működéséről ta-
núskodik, amely a protestantizmus komor arcának vonzóbbá 
tételére irányul. 

Hasonló, tehát a világi élet felé forduló teológiai gondolko-
dásmód hatásával találkozunk a katolicizmus körein belül is, 
csak itt az új szellem egy ütemmel később jelentkezett s alig-
hanem szűkebb körű is volt. A történettudományi művei ré-
vén Európa-szerte ismert olasz tudós, Lodovico Muratori 
teológiai alkotásaiban ugyancsak kiemelkedő hely jut a jó 
cselekedeteknek, de e műveknek (az 1763-ban Egerben latinul 
megjelenő Trattato deli a Carità- nak és az 1776-ban ugyanott 
magyarul napvilágot látó Delia rigolata divozione-nek) hazai 
fortunáját feltáró Szauder József kimutatta, hogy a Caritas 
fogalmát középpontba állító vallásmagyarázat rendjében itt 
olyan korszerű, ill. korszerűen értelmezett fogalmak is helyet 
kapnak már, mint a természet vagy éppen az — önszeretet.24 

Muratori néhány gondolatával Faludi Ferenc műveiben is 
találkozunk, azzal pedig, hogy tiltakozik a „pompás és nagy 
zajgással való inneplések" ellen, a kor egyik magyar protes-
táns szerzőjével szólaltat meg azonos motívumot. Bod Péter 
még 1757-ben, „Bujdosó Magyarként" (azaz: peregrinusként) 
készítette el Szent Heortokrates című munkáját, amelynek 
bevezetőjében azért perel, mert „Az innepeket i d ő v e l . . . az 

24 Szauder József: Muratori Magyarországon. ItK 1973. 171 — 179. 
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emberek nem tsak hogy igen megszaporították, hanem az 
Inneplésnek valóságos tzélját elhagyván sok haszontalanko-
dásra, sőt, terhes vétkekre fordították". A katolikus teológiá-
ban olyan szólam csendül meg, amelyet egy protestáns 
prédikátor már megszólaltatott magyarul s egyáltalán nem 
érdektelen tény, hogy művét „újjolag" és változtatás nélkül 
1786-ban Szacsvay Sándor, a kor aufklérista újságírója fogja 
majd megjelentetni. 

A versújítás kezdeteiről 

Természetesen a laicizálódó egyházi értelmiség irodalma 
nem azonosítható a nyolcvanas évek laicizálódott s már 
(túlnyomórészt) nem is egyházi értelmiség által létrehozott 
irodalmával : a két időszak - a nem túl nagy időbeli távolság 
ellenére - alaposan eltér egymástól. Mégis: a bomladozó 
barokk világ értelmiségének irodalmát már jól érzékelhető 
szálak kapcsolják a felvilágosodás tendenciáihoz. E kapcsoló-
dás feltételét a laicizálódás teremti meg — a laicizálódás 
alapja pedig az értelmiség és a nemesség között megindult 
dialógus —, amelyben azonban egy jó ideig csak az értelmiség 
beszél a másikhoz. Az általuk előtérbe állított és magyarul 
megszólaló erkölcstani irodalom értelme éppen ez a beszéd : 
ők a világiak vélt vagy valóságos igényeihez alkalmazkodva 
igyekeznek megőrizni a maguk, azaz: az egyház kulturális 
befolyását. Ez mutatkozik meg az egyházi értelmiség most 
megerősödő tudománynépszerűsítő törekvéseiben, de fonto-
sabb, hogy ennek az — egyelőre igencsak egyoldalú — dialó-
gusnak kibontakozik egy másik, az irodalom sorsa szempont-
jából döntő eleme is. 

Az egyházi értelmiség irodalmi tevékenységét ugyanis nem 
csupán az alkalmazkodó befolyásolás szándéka vezérelte, 
hanem egy nagy jövő előtt álló törekvés is : a nemesi nemzet 
feladatainak az átértelmezése. Az udvari tervekkel az 1750-es 
évek elejétől kezdve fokozatosan szembekerülő nemesség 
politikai hangoltságát kihasználva az egyházi értelmiség 
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magára vállalja a nemesi nemzet kulturális érdekeinek kép-
viseletét, amely azonban ezeknek az érdekeknek teljesen a 
saját igényeikhez szabott értelmezését foglalja magába. Az 
átértelmezés e gesztusához voltaképpen csak egyetlen közös 
(bár távolról sem egyformán hangsúlyozott) mozzanat szol-
gál alapul: a nemzeti nyelv. Egyébként csak az eltérések 
ötlenek a szemünkbe, hiszen magának a nemességnek most 
bontakozó kulturális törekvései — mint látni fogjuk — nem 
az egyházi intelligencia törekvéseinek irányába mutatnak. 

Az erkölcstani irodalom előtérbe kerülésében és módosu-
lásában az egyházi értelmiség kétségtelenül mint egyházi értel-
miség szerepelt, e másik tendenciában viszont mint értelmi-
ség, pontosabban: mint írástudó, hiszen itt elsősorban az 
irodalomhoz, mint megtanulható szabályok és eljárások 
összességéhez, mint szakmához való viszonya tűnik elő éle-
sen. Az idők előrehaladtával az előző tendencia fokozatosan 
gyengül, a másik viszont egyre erősödik — tetőpontjához az 
1780-as évek második felében ér, de kezdetei már a század-
közép éveiben megfigyelhetők. Ezek közül most még első 
helyen a nemzeti nyelv ügyének képviselete áll — a magyarul 
való megszólalás gyakorlatát (utaltunk rá) már igen korán 
kísérik a magyar nyelv jelentőségéről való elmélkedések: 
a barokk kor utolsó évtizedeiből már olyan megnyilatkozáso-
kat idézhetünk, amelyek nem tűnnének idegennek a nyolcva-
nas évek világában sem. Ennek ellenére: a teoretikus megnyi-
latkozások még elhalványulnak az irodalmi gyakorlat 
terepén megmutatkozó törekvések mellett — a nyelvkérdés 
felmerülése — pedig inkább csak háttere a szó szorosabb, 
mondhatni szakmai értelemben vett irodalom problémájának. 
Most indul el az egyházi értelmiség köréből egy, ha nem is 
tömeges, de erőteljes és főleg e fiatal értelmiség legtehetsége-
sebb tagjait magával ragadó mozgalom, amelynek során a 
más kulturális közegben megismert irodalmi eljárásokat a 
magyar nyelv közegébe emelik át. így bontakozik ki a 
magyar költészet történetének egyik legfontosabb, a versújí-
tás időszakának nevezhető fejezete. A versújítás több szinten 
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is folyt s bár legviharosabb eseményei majd az 1780-as évek-
ben zajlanak le a klasszikus verselés meghonosítói körében, 
igazi nyitánya az 1760-as évekre tehető. Már az 1760-as 
esztendő is különös jelentőséggel bír e folyamatban: ekkor 
írja egy német földön, Loeben-ben tartózkodó magyar 
jezsuita, Rájnis József első hexametereit, s most jelenik meg 
Molnár János Régi jeles épületek című művének első kötete is, 
amelyben programszerűen is felmerül a deák mód szerint való 
magyar verselés ügye. 

De ezt az ezekben az években induló, igen összetett, több 
mozzanatból álló folyamatot kibontakozása felől, a maga 
egészében lesz célszerű bemutatni. Ott újra szerepel majd 
ennek az értelmiségnek a legjelentősebb írója, hiszen az ő 
költői működésével veszíti el erejét az énekelt vers hagyomá-
nyos és a követett verselési mód szempontjából túlbonyolított 
formája s veszi kezdetét az egyszerű, a szó modern értelemben 
vett dalszerű poézis. Horváth János — mint ismeretes — ép-
pen Faludi Ferenc költészetéről indítja a magyar „irodalmi 
népiesség" mozgalmát,25 de vannak, akik szerint az ún. 
nyugat-európai verselés egyik úttörőjét is benne kell látnunk. 

Faludi Ferencről (1704- 1778) 

Mint azonban nem a magyar verselési kultúrában ját-
szott szerepe miatt szólunk elsősorban, hanem mint olyan 
íróról, aki kivételes tehetsége és érzékenysége révén egyszerre 
tudott előfutára és összegzője lenni annak az irodalmi kultú-
rának, amit a századközép laicizálódó egyházi értelmisége 
hozott létre. 

A nyugat-magyarországi (németújvári) születésű Faludi 
1740-ben Rómába utazik, hogy az oda zarándokló magyarok 

" Horváth János: A magyar irodalmi népiesség Faluditól Petőfiig. 
Budapest, 1927. 2 3 - 3 4 . 
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gyóntatójaként öt évet töltsön az örök városban.26 Addigra 
már végigjárta a jezsuiták rendkívül alapos és sokoldalú 
képzési rendjének stádiumait, több helyütt (Bécs, Linz, Gráz) 
oktatott, Budán pedig egy ideig a vízivárosi templomban volt 
lelkész. Bizonyos, hogy új megbízatása pillanatában több 
nyelven beszélő, igen művelt ember — az új feladatra aligha 
véletlenül jelölték ki felettesei, bárki nyilván nem képvisel-
hette a magyarországi rendet a pápa városában. Minden jel 
arra mutat, hogy a római öt esztendő sorsdöntő időszak szel-
lemi arculatának formálódásában : Szauder József és Sárközy 
Péter tanulmányaiból27 tudjuk, hogy milyen kulturális kör-
nyezet fogadta őt (az utóbbi években azt is kiderítette a kuta-
tás, hogy tagja volt a kor művészeti mozgalmait összefogó 
Árkádia társaságnak),28jegyzőkönyvének (Omniarium) anya-
ga pedig egy elfogulatlan, friss és fogékony szellem széles 
körű olvasottságáról és irodalmi tájékozottságáról vall. Ha 
lehettek is korábban próbálkozásai, érvényes irodalmi pálya-
futása most kezdődött el — Nemes embere elé írott Védel-
mező intése. 1744-ben kelt — s minden valószínűség szerint 
hasonló motiváció játszott közre indulásában, mint ami a 
hazai egyházi értelmiség orientáció-váltását létrehozza majd. 

Tudvalevőleg Itáliában a Szent Szék állama nem követte 
a felvilágosult abszolutizmus modelljét, hiszen az az egyház 
hatalmának ellensége volt, sőt (tegyük hozzá), itt nagyon is 

26 Faludi életrajzára lásd Gyárfás Tihamér: Faludi Ferenc élete. Bu-
dapest, 1910. Géfin Gyula: Adalékok Faludi Ferenc családjának törté-
netéhez. ItK 1969. 479—489. és Ismeretlen adatok Faludi Ferenc életé-
ből. I tK 1970. 352—354. A legjobb szövegkiadás: Faludi Ferenc 
versei. Összeszedte és jegyzetekkel kísérte Négyessy László. Budapest 
19006. 

27 Szauder József: Faludi Ferenc és Itália. In: Olasz irodalom-
magyar irodalom. Budapest, 1963. 363 — 387. Sárközy Péter: Et in 
Arcadia ego (Magyarok és a XVIII. századi Itália). ItK 1983. 238 — 
251. Lényeges észrevételekkel járult hozzá ehhez a kérdéshez Vajda 
György Mihály: Faludi és a felvilágosodás. ItK 1982. 312—317. 

28 Szauder Mária: Faludi Ferenc a Római Árkádia tagja .ItK 1982. 
4 4 8 - 4 5 1 . 
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pontosan kellett érezni a veszélyeket, amelyek e modell 
terjedéséből és sikereiből származnak, ahogy feltehetően 
érzékelték azt is, hogy ebben a helyzetben az egyházi értel-
miség megfelelő szövetségese a nemesség, a felvilágosult 
abszolutizmus természetes ellenfele lehet.29 William Darrel 
könyvének kézbevétele aligha véletlenül történt — Faludi 
írói indulása mögött ott kell látnunk a XVIII. századi katoli-
cizmus kifinomult veszélyérzetének működését. Azt is mond-
hatjuk, hogy így ő előbb tudott választ adni arra, ami itthon 
később következett be, ti. az udvari politika modernizálódá-
sának és szekularizációs tendenciáinak megindulására, s mely-
re majd a hazai klerikusok válasza is az övéhez hasonló 
jellegű lesz. Amikor tehát könyvet ír nem Magyarországról, 
hanem Magyarországnak, akkor ezzel a finom megkülönböz-
tetéssel erőteljes fénybe állítja nemcsak a hazai nemesség felé 
való fordulásának mozdulatát, hanem e mozdulat természe-
tét is : nem országukat, életkörülményeiket vagy történelmü-
ket írja le, hanem regulákat közöl velük, ellátja őket mind 
azzal a hasznos tudnivalóval, amellyel az egyházias morál 
szolgálni tud a világiaknak ahhoz, hogy immár nemcsak az 
„istenes jóság", hanem az evilági „szerencsés boldog élet" is 
elérhetővé váljék számukra. S írói munkásságának ez a fel-
adat áll majd a középpontjában. Igaz ugyan, hogy az utókor 
elsősorban költőként tartja számon, de már az életmű arányai 
is jól mutatják, hogy őt elsősorban mégis az erkölcstan, ill. 
az ezzel összefüggő kérdések izgatták: negyvenegynéhány 
verset hagyott ránk, prózai elmélkedései viszont — némi 
túlzással — megtöltenek egy kisebb könyvespolcot. Moralis-
taként (előszavai egyértelműen tanúsítják) a köz érdekében 
tevékenykedik, a nemzet iránti felelősség vezeti tollát, költő-
ként viszont önmaga örömére ír — egyik versének „boldog a 
versírásban" kitételét nyilván reá kell értenünk. Aligha vélet-

29 Lásd a L'absolutisme éclairé. Volume publié par В. Köpeczi, 
A. Soboul, É. H. Balázs, D. Kosáry. Budapest, 1985. című kötet 
tanulságait. 
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len, hogy verseit nem tette közzé életében, noha egyébként a 
kor legtöbbet publikáló magyar szerzői közé tartozott. De 
költészete és erkölcstanírói működése más szempontból is 
ellentétes vonásokat mutat s közülük a legfeltűnőbb az, hogy 
a moralista változékony és nyugtalan arcával szemben a köl-
tőé állandó és csendes derűt sugároz. Kevésbé feltűnő, de 
nagyon is figyelemre méltó különbség, hogy az erkölcsi taná-
csokat író Faludi az úri rend szerzője, számos megnyilatko-
zása tanúskodik arról, hogy a „paraszti" és az „úri" az ő 
tudatában igen élesen áll szemben egymással. íme egy jelleg-
zetesnek talán nem, de azért véletlennek sem tekinthető kiszó-
lása: „A paraszt rüh olly nyavalya, melly könnyen másra 
ragad a' conversatioban, olly motsok, a' mellyet nehezen 
lehet k i -venni . . . A' világnak söpreji a' Pórok . . ."30 Költő-
ként viszont az irodalmi népiesség előfutárának tekinthető, 
s habár Horváth János joggal hangsúlyozza, hogy itt „szalo-
ni" és „puderködön át" látott népiességről van szó, azért 
verseiben erőteljes bizonyságokkal találkozunk arra nézve, 
hogy ő (mint Révai Miklós írja) eljárt a „köznép és tseléd 
közzé":31 nemcsak a nép életmódjának, öltözködési és étke-
zési szokásainak ismeretéről tanúskodó utalások bukkannak 
fel nála, ennél — mint erre a kor költészettörténetéről szólva 
vissza kell majd térni — több és főleg: mélyebb kapcsolat 
valószínűsíthető. Rögtön meg kell azonban jegyezni, hogy a 
paraszti elítélésének Faludinál elsősorban műveltségbeli 
motivációja van, s ugyanakkor a nemesség is mindig az igazi, 
elsősorban nem rangot és gazdagságot, de erkölcsi és szellemi 
kiválóságot jelző fogalom. A vera nobilitas nála is szereplő 
szólamainak idézése helyett talán elég arra utalnunk, hogy a 

30 Faludi prózai műveiből modern kiadás: Téli éjszakák. Válo-
gatta, szerkesztette, jegyzetekkel ellátta Szörényi László. Az előszót 
Rónay György írta. Budapest, 1978. A függelékben Faludi műveinek 
jegyzékével és válogatott szakirodalmi bibliográfiával. Az idézett 
mondatok e kiadásból valók. 

31 Lásd Faludi Ferentz' élete s munkái. In : Faludi Ferentz költeményes 
maradványai. 1 — 2. Győr, 1786—1787. 
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„nemtelen nemes" kifejezéssel az ő írásaiban is találkozunk, 
s lehet, hogy éppen itt fordul elő először. 

Faludi erkölcstani meditációi és költői működése nem pár-
huzamosan futnak ugyan, közöttük azonban mégis bensőséges 
összefüggés van : a költőt (és a színműírót) a moralista világán 
belül lehet csak elhelyezni, s ugyanakkor a moralista Faludi 
értelmezéséhez sem nélkülözhetők költészetének tanulságai. 

Faludi tehát számos erénytani művet írt — ha megszakítá-
sokkal is, de lényegében haláláig dolgozik rajtuk, és (ellentét-
ben költői termésével) szinte maradéktalanul publikálta őket. 
Ezeknek a munkáknak első pillantásra is feltűnő vonása, 
hogy nem egységes szellemben fogantak. Nyilván jogosan 
tételezhetjük fel, hogy az általa fordított és megjelentetett 
munkák közötti különbségek a moralista gondolkodásmód-
jának változásait — pontosabb szóval : hullámzásait — tük-
rözik, vagyis: a fordító egymástól elütő választásai között 
voltaképpen az erkölcsről meditáló Faludi bizonytalanságait 
érhetjük tetten.32 

A művek között feszültség vibrál és a feszültség terét — ha 
az egyes művek közötti különbségeket alternatívákként fog-
juk fel - meg is határozhatjuk. A kiindulóponthoz minden 
valószínűség szerint a William Darrel alapján készült fordítá-
sok állnak a legközelebb — az Isteni jóságra és szerencsés 
boldog életre oktatott nemes ember (1748) Faludi első, még 
Rómában készült munkája volt, és elkészíti a trilógia teljes 
fordítását: közzéteszi a nemes asszonyok (1751), ill. a ae-
mes úrfiak számára készült tanácsokat is (1771). E fordítá-
sokban - mint már utaltunk rá — a kritikai élű erkölcsi 
elmélkedések keretében egy nosztalgiával megidézett nemesi 
világ vonzó színei derengenek fel, s a bíráló attitűd — némi 
túlzással szólva — mintha csak arra lenne jó, hogy előrajzo-
lódjék egy ideális emberi közösség, amely közösség természe-
tesen a keresztény világrend szilárd alapjain áll, azonban 

32 A moralista Faludi ittvázolt arckép éhez lásd még Szauder József: 
Faludi udvari embere. Budapest, 1942. 



A barokk és a felvilágosodás között 245 

elsősorban mégis előkelő, derűs és fesztelen. A moralista 
Faludiról legutóbb Rónay György rajzolt meggyőző portrét, 
ő idézi ezt a részletet is, amelyen ugyancsak átüt az emlegetett 
nosztalgia: „ . . . gyönyörűség látni, mikor egy szépen termett 
úrfi vagy magán, vagy párosan helyesen szedi s rakja teljes 
inait, kellő tetsző móddal viseli jól övedzett karcsú derekát, 
kezeit, egész testét ezer mesterséggel forgatja, és nem csak a 
maga honja, hanem külső országoknak táncait is módjával 
ropja." Az ilyenfajta részletek arról tanúskodnak, hogy 
Faludi immár kivágyik az egyház hagyományos és aszketikus 
moráljának számára szűkös és szegényes körletéből. Ez a 
vágyakozás nem tűnik különösen veszélyesnek, hiszen a 
párbeszédek szellemi irányítója, Eusébius az alapelveket 
szigorú éberséggel őrző kritikus, világa stabil, s föléje a keresz-
ténység karcolatlan égboltja borul. Mégis, ha a világnézeti 
alapok szilárdak maradtak is, a szerző azért mégis eltávolo-
dott a hagyomány biztos talajától — a világiak magukat ked-
veitető társasága azért mégiscsak más életkör. Ezért van, hogy 
— szinte a következő lépésben — törődik azzal, hogy e kilé-
pés ne tegye védtelenné őt (és természetesen a tanácsait elfo-
gadó olvasókat sem) a mosolygó felszín mögött lapuló fenye-
getésekkel szemben : a „hamis világ" ellen „fegyver, oltalom-
eszköz" is szükséges. A világ ugyanis — főleg a jezsuiták 
számára — egyre nyugtalanítóbb, egyre hamisabb: két eklo-
gájában is arról rendeznek költői versenyt pásztorai, hogy 
vajon melyikük tud elmésebb metaforákat találni a felfordult 
világ jellemzésére. Ezt az oltalomeszközt kínálja az udvari 
ember bölcsessége, pontosabban: viselkedési kultúrája, 
amelyből — mint ismeretes - nem hiányzik a színlelés, az 
óvatosság, a ravasz és körültekintő „figyelmetesség" sem. 

Az „udvriaság" voltaképpen része a Darrel-féle világnak 
is, de háttérben maradó része — előtérbe Faludi számára 
Balthasar Grácián francia fordításban megismert műve, az 
El Oraculo manual hozza, amelynek fordításába már ugyan-
csak Rómában kezdett bele s az első száz maxima (az első 
„század") 1751-ben látott napvilágot. Felmerül azonban a 
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kérdés : a XVII. századi spanyol jezsuita bölcsességét nyújtva 
védelemül a világ hamissága ellen, vajon nem olyan védelem-
ről van-e szó, amely eszközként szolgálhat a romlottság 
számára is? A kérdés jogossága — elvontan nézve — nyilván 
nem vitatható, s habár a moralista Faludi gondolatainak 
hullámzásáról csak sejtéseink lehetnek, talán nem véletlen, 
hogy a Bölts és figyelmetes udvari ember harmadik „század"-
ának megjelenése (1771) után a következő kiadványa a ha-
gyományos etikához közel álló Szent ember vagyis szent életre 
vezető istenes oktatások című munkája lesz (1773), mint 
ahogy talán azt is feltételezhetjük, hogy a nem sokkal halála 
előtt kiadott Bölts ember vagyis az erkölcses bölcsességre 
vezető rövid oktatások (1778) éppen azért volt számára érdekes 
(s főképpen : vigasztaló), mert — habár ő sem hozza olvasói 
tudomására — a Dodsley-féle eredeti mű fikciója szerint 
pogány (tibeti) eredetű erkölcsi tanításokat nyújt a kis könyv, 
azaz: a keresztény morál olyan természetes igazságok fogla-
lata, amelyek mindenütt jelenlévők e földön. S ez a bizalom 
lehet az alapja annak a világiasságnak, amely utolsó és leg-
jelentősebb prózai művét, a fikciós elemekben már gazdag, 
Antonio de Eslava spanyol eredetijének német változata után 
készített, de más forrásokat is felhasználó Téli éjszakákat 
jellemzi. 

A moralista Faludi fordítói munkásságának egymástól el-
térő produktumai között tehát gondolatvilágát átható feszült-
ségek és bizonytalanságok vibrálnak — ha nem is heves és a 
világnézeti alapok felülvizsgálatára késztető feszültségekről 
van szó, a fordítások mögött jól kivehetőek egy nyugtalan 
és igényes gondolkodó eszmélkedésének erővonalai. 

Ennek az eszmélkedésnek első mozzanata a világba való 
kilépés gesztusa volt — a moralista szigorú hangjának az 
egységét gyakran zavarja meg egy burkolt-nyílt nosztalgia 
megnyilvánulása. Faludi költészete pedig túlnyomórészt 
éppen e kilépésnek a felhőtlen és kételyek nélküli pillanatait 
állítja meg, nagyítja ki és telíti. 
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E költészetnek rögtön felötlő vonása a derű és a világias-
ság — a pillanatok, amelyek a moralista írásaiban csak fel-
felvillannak (bár jelenlétük áthatja a kritika tónusát is), itt a 
költő témaválasztásainak elsőrendű vezérlői. Faludi vallásos 
tárgyú verset meglepően keveset írt (bár azok közül néhányat 
mindmáig énekelnek a magyar katolikus templomokban, 
mint pl. a Szüzek, ifjak sírjatok című költeményt), s ez azért 
feltűnő, mert olyan tendenciát jelez, amely eltér a moralista 
gondolatvilágának szigorúan őrzött alapjaitól, amelyek egyéb-
ként a versekben szinte soha nem tűnnek közvetlenül elő. 
De nemcsak a szigorú hang hiányzik, jószerivel hiányzanak 
azok a témák is, amelyekről a moralista beszél. Voltaképpen 
egyetlen kivétel van, s ott rögtön meg is jelenik a Faludi 
gondolatvilágát átható megosztottság. Ez a fortuna problé-
mája, amelyről a keresztény morálnak határozott véleménye 
van, s ezt osztja a nemes embernek tanácsokat adó Faludi is, 
mondván: „ . . . aki minden ügyét Istenre bízza, minden vá-
gyódásit s kívánságit az engedelmesség törvénye alá veti. . . 
Nem törődik a szerencse csapásaival . . . " Nem így gondol-
kodik a szerencséről az udvari ember, ő tudja (vö. Első század, 
XXI. maxima), hogy „A szerentsével okosan kell bánni", s 
hogy„kikia maga szerentséjének mestere". Faludi mind a két 
tézist megverseli: A szerencse című verse a keresztény sztoi-
cizmus véleményének versbe foglalása, a nevezetes és szép 
költeményt, a Forgandó szerencsét viszont az udvari ember 
világába illeszkedő felfogás ihleti. A két vers színvonala 
közötti különbség talán éppen arról tanúskodik, hogy melyik 
gondolatkörben érezte magát a költő igazán otthon. 

A moralista és a költő Faludi között az igazi kapcsolatot 
azonban nem ez az elszigetelt tematikai egyezés jelenti, 
hanem — mint utaltunk rá — az, hogy a költeményekben 
azok a pillanatok állnak meg, és kapnak gazdag, a meditá-
ciókról teljesen elfeledkező, élményszerű kifejtést, amelyek a 
moralista számára csak fel-felvillannak: a világba való, 
reflexiókkal nem kísért, felszabadult, mondhatni önfeledt ki-
lépés pillanatai. E versek olyan stiláris magabiztossággal, 
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könnyedséggel és játékossággal idéznek meg egy elfogulatlan 
és vidám emberi világot, amely Csokonaiig páratlan a 
magyar irodalomban. Voltak mintái: főleg az olasz énekköl-
tészet inspirálta, de bizonyos (hiszen bizonyítva van), hogy 
korának német poéziséből is merített, A pipárul című, a 
dohányzás örömeit megéneklő versét pedig (az első magyar 
szonettet) franciából dolgozta át.33 Forrásai ugyan általában 
nincsenek tisztázva, de ahol tényleges eredményre jutott a 
kutatás — mint pl. a Clorinda vagy a Phillis esetében — ott 
egyértelműen kiderül, hogy Faludi milyen fölényesen birto-
kolja költői eszközeit.34 E kompetencia kialakulásában 
vonzalmai bizonyosan nagy szerepet játszottak, költészete 
azonban nemcsak a vonzalmainak lenyomata — e költészet 
egy hitét szigorúan őrző klerikus világias vágyainak feszült-
ségében született meg, s e feszültségnek a terében is alakult ki. 
A két pólus nincs konfliktusban egymással, de egymásra tett 
módosító hatásuk sem észrevehető : a költő (az esetek jelentős 
részében) egyszerűen kizárja a moralista gondjait. 

Ez a költészet már szakít a barokk kliséivel : a látottakból 
egyáltalán nem igyekszik allegorikus értelmet kifacsarni, és 
ha a mitológiai alakok jelen vannak, olyannyira háttérbe 
szorulnak, hogy csak díszítő elemek már és semmiféle hatást 
a versek szerkezetére sem gyakorolnak.35 Faludi világias 
vonzalmai sokkal élőbbek, semminthogy meg tudtak volna 
elégedni a hagyomány szűkös lehetőségeivel — kilép a vilá-

33 Turóczi-Trostler József: Az első magyar szonett (Faludi és a 
gáláns költészet). Budapest, 1938. 

34 Lásd Turóczi-Trostler József : i. m. Sík Sándor : Faludi Ferenc és a 
nyugat-európai verselés. It 1921. 37 — 38. Koltay-Kastner Jenő: Faludi 
Ferenc olasz versformái. ItK 1924. 19—27. Gálos Rezső: Faludi Ferenc 
Cupido-ja. ItK 1932. 312-313 . 

35 Faludi költészetének jellemzéséhez az eddigieken túl lásd Császár 
Elemér: Faludi Ferenc költészete. EPhK 1903. 1 5 - 3 2 . , 113-127 . 
Szauder József: Verseghy Ferenc pályakezdése. In: A romantika útján. 
Budapest, 1961. 50—68. Tarnai Andor : Faludi Ferenc. In: A magyar 
irodalom történet 1600-tól 1772-ig. Szerkesztette: Klaniczay Tibor. 
Budapest, 1964. 5 3 6 - 5 4 4 . 
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giasságot legalizáló barokk keretekből, s átlép egy új, rész-
ben nyilván átvett, részben pedig maga által kialakított kere-
tek közé. E kereteket, a költészetét átható szemléleti formá-
kat jelentős részben a színpad világa kölcsönzi — az ő embe-
rei és tájai már nem a mitológia emberei és tájai, hanem mint 
szerepek és díszletek jelennek meg költeményeiben. Lírai ver-
sei között ezért találkozunk számos szerep-verssel: duettel 
(Kisztő ének, Felelő ének), belépőszerű önbemutatással 
(Szakácsének), kedélyes kórussal (Útra való), áriákkal 
(Addio, Tarka madár); az ő eklogái — a hagyománytól 
eltérően — valóban pásztorjelenetek, élénk, feleselő-vetélke-
dő párbeszédekkel, leíró verseit pedig elsősorban az jellemzi, 
hogy a „tér adta képzeteket időrendbe" helyezi át. Ezt úgy 
kell értenünk, hogy a leírásban például a balett analógiája 
érvényesül - nem a mi tekintetünk járja be a virágoskertet, 
hanem a virágok libbennek elénk egymás után, szépen sorban 
(Tündérkert), vagy — más esetben — a teret alkotó elemek-
nek „staffázs" jellegük van: díszletekként foglalnak helyet 
a tájban, amely így sokkal inkább — háttér. Végül is a versek 
világának e szemléleti formákra épülő bájos mesterkéltsége, 
otthonos és megnyugtató körülzártsága, valóságtól eloldott 
lebegése gátolja meg a reflexiók behatolását a költemények 
szövetébe, hiszen azok vagy az itt ábrázolt vidám világiasá-
got és harmóniát sorvasztanák el, vagy maguknak kellene e 
közegben felbomlaniok — a moralistának, egyáltalán: a 
hitről gondolkodó (s életében túlnyomórészt arról gondol-
kodó) elmének ezekben a versekben nem hiányzik a jelen-
léte, de nem is nagyon jut hely számára. 

2. A nemesség irodalmának újraerősödése 

Úgy látszik tehát, hogy a századközép után az írástudó 
egyházi értelmiség jelentékeny hányada a nemesség felé for-
dul : a laicizálódás tartalma végső soron a nemesség igényei-
hez való alkalmazkodásban ragadható meg. Az alkalmazko-
dás azonban — láttuk — éppen nem jelenti a pozíciók fel-

3 It 9 0 / 2 - 4 
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adását, ellenkezőleg: az egyházi művelődés a változó világban 
akarja — maga is változva — őrizni befolyását, más kérdés, 
milyen sikerrel. Az alkalmazkodás gesztusaiban éppen ezért 
látjuk ott a befolyásoló akarat működését is — a nemesség 
igényeihez (vagy vélt igényeihez) való idomulást a század-
közép egyházi értelmisége a saját érdekeinek megfelelő módon 
hajtja végre. Ez a stratégia éppen úgy megfigyelhető a vallásos 
gondolkodáson belül az erkölcsi kérdések előtérbe állításá-
ban és ezek kezelési módjában, mint abban, hogy egyre 
nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a magyar nyelven való 
írás tényének és eljárásainak. Jól kitetszik, hogy amikor a 
nemesség nemzeti önérzetébe a magyar nyelv és a magyar 
nyelven művelt irodalom fontosságának tudatát igyekeznek 
beépíteni, akkor voltaképpen önnön jelentőségüknek, az 
írástudók jelentőségének adnak igen erős nyomatékot. 

Mindez az egyházi értelmiség irodalomművelésének bizo-
nyos egységet ad : a változatok mögött a magyarul való írás 
jelentőségének tudata, valamint az eksztatikus vallásosság 
fellegeiből az erkölcstan gyakorlatias terepére lépő (a nor-
mákat regulákba átjátszó) gondolkodásmód működik. Az 
irodalom világában most — hosszú idő után érvényesen 
most először — megszólaló nemesség irodalomművelésében 
viszont már első pillantásra az iránytalanság tűnik fel. Míg 
az udvarral fokozatosan szembekerülő nemesi nemzet a poli-
tika terepén árnyaltan, de egyértelműen tudja kifejezni ér-
dekeit, kulturális érdekeik igazi képviseletét mintha valóban 
az egyházi értelmiség látná el — még a laicizálódó morál 
legerőteljesebb, a nemesi ideáloknak legvonzóbb változatát 
megfogalmazó író is pap: Faludi Ferenc. 

Ez az iránytalanság voltaképpen természetes is, hiszen míg 
az egyházi értelmiség mögött ott álltak az intézmények — az 
egyházak — a maguk szinte automatikusan működő kom-
munikációs rendszerével és a mintaadás közvetlen és közve-
tett lehetőségeivel, addig a nemesség írói egymástól lényegé-
ben teljesen elszigetelten tevékenykedtek. Az országban 
hiányoztak a kultúrának — ennek a kultúrának — a nyilvá-
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nosságához a megfelelő feltételek, de ezeknek a nemesi írók-
nak az irodalmi érdeklődése nem is igényelte még igazán e fel-
tételek megteremtését — tevékenységükben legfeljebb ennek 
az igénynek első jeleire figyelhetünk fel. Ez a magyarázata 
annak, hogy a meglehetősen homogén egyházi művelődéssel 
szemben az újjáéledő nemesi irodalom arcképcsarnoka igen 
változatos, egymástól gyökeresen eltérő arculatú szerzők 
lépnek általuk a magyar irodalom színpadára. A laicizálódó 
egyházi értelmiség irodalmát elsősorban a benne kibontakozó 
és általánosan érvényesülő törekvések leírásával, de csak egy 
jelentős egyéniség munkásságának a bemutatásával jellemez-
tük, a most bemutatandó nemesi irodalommal éppen fordítva 
áll a helyzet : elsőként az egyes, egymástól eltérő arculatú szer-
zők tűnnek elénk és az átfogó (mert azért természetesen létező 
átfogó) törekvések maradnak a háttérben. 

Az erővonalak közül, amelyek ezeket a szerzőket mégis 
egymáshoz kapcsolják, a kutató tekintet először inkább csak 
negatívumokra bukkan — ennek az irodalmiságnak általá-
nos képében nem az egymással való belső összetartozás 
szálai tűnnek elénk, hanem az egyéb tendenciáktól való 
különbözés jelei. Az első : ez az irodalmiság egyáltalán nem 
illeszkedik ahhoz a politikailag ugyan többféleképpen értel-
mezhető, de ideológiai szempontból meglehetősen egyöntetű 
képhez, amelyet a XVIII. század első felében a hivatalos 
egyház, elsősorban a jezsuita kiadványok alakítottak ki és 
terjesztettek a magyar nemességről. S voltaképpen mindegy, 
hogy aulikus vagy rendi célokat szolgált — ennek a képnek 
a pietas szolgálatába állított fortitudo áll a középpontjá-
ban, és a kegyességgel társított vitézséghez a magyar tör-
ténelem kivételesen gazdag példatárat ad.36 A századközép 

36 Batsányi János Összes Müvei. II. Prózai müvek. Sajtó alá ren-
dezte Keresztury Dezső és Tarnai Andor. Budapest, 1960. 420—434. 
Szörényi László: A jezsuiták és a magyar honfoglalási epika fordulata. 
In: Irodalom és felvilágosodás. Szerkesztette: Szauder József és Tarnai 
Andor. Budapest, 1974. 5 6 7 - 6 4 5 . 
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táján újra megélénkülő nemesi irodalomművelés egyik 
közös vonása éppen az, hogy mellőzik ezt az ideologikus 
képet - a szerzők hallgatólagosan ugyan, de meglehető-
sen egyöntetűen fordulnak el önnön osztályuk vitézi és 
kegyes értékeitől és így (ugyan csak hallgatólagosan) el-
fordulnak saját történelmüktől is. 

De nem kevésbé figyelemre méltó a másik negatívum sem, 
ennek a nemesi irodalomművelésnek egy másik különbözése, 
nevezetesen: a századközép művelt nemesei láthatóan nem 
sok ügyet vetnek az egyházi értelmiség számukra gyártott, 
őket befolyásolni szándékozó irodalmára. Ez a nemesi iro-
dalom közönnyel reagál az egyházi értelmiség törekvéseire, 
működésüket a jelek szerint nemigen befolyásolják azok a 
fejlemények, amelyek az egyházi értelmiség irodalom művelé-
sében bontakoztak ki. Nem jellemzi őket a magyar nyelv 
ügyének az a következetes és egyre artikuláltabb tisztelete 
sem, amelynek jeleivel az egyházi értelmiség képviselőinél 
már korán találkozhatunk — irodalomművelésüknek meg-
lehetősen fontos, bár nem uralkodó vonása a soknyelvűség. 
Nem szabad természetesen elhallgatni az ő körükben is fel-
felötlő jeleket — így például azt, hogy a Cid-fordító Teleki 
Ádám is szót emel a magyar nyelv érdekében —, mégis : meg-
nyilatkozásaik elhalványulnak az értelmiségi megnyilatkozá-
sok mögött, bennük sokkal inkább az anyanyelv természetes 
közegének a vonzása, tehát egy bizonyos fajta kényelmesség 
játsza a vezető szerepet, s csak kevéssé ideologikus megfonto-
lások. Mindenképpen jellemző, hogy Lázár János — az 
„erdélyi Janus" — életművének nem lebecsülendő hányadát 
írta latinul, Fekete János jellegzetes műveit franciául fogal-
mazta meg, az ifjú Teleki József szintén francia nyelven kap-
csolódott bele a kor tudós Európájának vitáiba: a himlő-
oltásról éppen úgy franciául fejtette ki nézeteit, mint ahogy 
ezen nyelven értekezett a felvilágosult filozófusok gyengesé-
géről is. Amadé László verseinek túlnyomó része magyarul 
készült ugyan, de ismeretes, hogy verselt latinul, szlová-
kul, németül is és — mint Tarnai Andor írja — „idegen 
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nyelvű darabjait éppen úgy megbecsülte, mint a magyaro-
kat".37 

Azt látjuk tehát, hogy a századközép tájától újraéledő 
nemesi irodalomművelés nemcsak jól elkülöníthető a közvet-
len múltjának és saját jelenének egyházi értelmisége által 
létrehozott irodalomtól, de el is különül tőle — miközben 
sok jele van annak, hogy az egyháziak írástudóinak jelen-
tékeny része elsősorban őket, a müveit nemességet igyekszik 
befolyásolni, ez a nemesség (tulajdonképpen igen látványo-
san) egészen másfajta irodalom után érdeklődik. 

Voltaképpen ez a helyzet világít rá arra az igencsak általá-
nosságban mozgó, de mégis erőteljesen megnyilvánuló közös 
vonásra, amely egymáshoz kapcsolja e nemesi irodalom oly 
eltérő produkcióit. Ez a közös vonás nem olvasható ki külön 
az egyes művekből, de kiolvasható a napvilágot látott fonto-
sabb szövegek együtteséből — megpillantható tehát a műfaji, 
sőt, eszmetörténeti szempontból egyaránt igen különböző 
művek között. Ez a szövegek közötti összefüggésekben 
megmutatkozó tendencia azonos irányú azzal, ami a nemes-
ség érdeklődésének az egyháziak irodalmától az imént 
számba vett eltéréseit is életre hívta, elég egyértelműen 
kitetszik, hogy mind a két összefüggésben a nemesség 
erkölcsi és szellemi önállóságának növeléséről (növekedésé-
ről) van szó. De jól látható az is, hogy ez a diszkrét, hiszen 
inkább hallgatólagos mint nyílt, a konfrontációt pedig 
mindenképpen kerülni kívánó, de azért félreismerhetetlenül 
és erőteljesen érvényesülő folyamat két irányba tágítja a 
nemesség mentális terét: elsősorban az egyházakkal szemben, 
de már azudvar ellenében is. Ezt az utolsó motívumot viszony-
lag korán megszólaltatja a teréziánus kor magyar nemessége, 
de — az irodalom világában - még jó ideig igen mérsékelten 
kezeli a közötte és az udvar között meglévő nézeteltéréseket. 
Csak a felvilágosult rendiség első nemzedékének irodalmá-

37 Amadé László. In: A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig. 
Szerkesztette: Klaniczay Tibor. Budapest, 1964. 529—533. 
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ban merülnek majd fel a magyar szabadságot „lassankint" 
csorbító Béccsel való szembenállás konzekvens megnyil-
vánulásai: Orczy Lőrincz és Barcsay Ábrahám sztoikus 
moralizálásának a tartalma egyértelműen a császárváros 
ellen irányul majd. A századközépen keletkező nemesi iro-
dalom még aulikus irodalom, s voltaképpen csak egyetlen 
olyan jelentős és a kor magyar szellemi életében is komoly 
szerepet játszó mű van, amelynek megszületésénél számítás-
ba kell venni az udvarellenes aspirációkat is. Ez Fénelon 
abbé Les aventures de Télémaque, fils d'Ulysse című regé-
nyének 

H aller László (1717-1751), 

a fiatalon elhunyt máramarosi főispán által készített fordí-
tása. A mű a századnak alighanem a legnagyobb könyvsikere 
volt: számos európai nyelven számtalan kiadást ért meg.38 

Először 1699-ben látott napvilágot és műfaja szerint állam-
regény: Télemakhosz, Odüsszeusz fia a bölcs nevelő, Mentor 
társaságában apja felkutatására indul, kalandos útja során 
különféle berendezkedésű országokban fordul meg, s bőven 
jut alkalom az uralkodásról való elmélkedésekre. A munka 
politikai mondanivalója többféleképpen értelmezhető - az 
első magyar értelmező, II. Rákóczi Ferenc (mint Köpeczi 
Béla kimutatta) egy „paternalista királyság" ideáljának a 
szolgálatába szerette volna állítani,39 a francia kortársak, 
XIV. Lajos alattvalóit viszont inkább a királyi hatalom 
korlátozásának az előnyeit olvasták ki belőle. Nyilván jogo-
san, hiszen a szerző, a cambriai püspök kegyvesztett ember-

38 Csak közép-európai fortunájára |vonatkozóan lásd Köpeczi Béla: 
A Télémaque Közép- és Kelet-Európában. In: „Sorsotok előre nézzé-
tek." Szerkesztette: Köpeczi Béla és Sziklay László. Budapest, 1975. 
1 7 - 3 8 . 

39 Köpeczi Béla: Rákóczi Bossuet és Fénelon között. In: Eszmei és 
irodalmi találkozások. Budapest, 1970. 
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ként halt meg. A Haller-féle fordítás mögött — ezt Vörös 
Imre elemzése valószínűsíti40 — alighanem a magyar arisz-
tokrata ellenzék óhajai húzódnak meg: Haller udvarellenes 
megnyilatkozásai éppen úgy erre engednek következtetni, mint 
fordításának a sorsa. A fordító korai halála után a rendezet-
len állapotban lévő kéziratot Barkóczy Ferenc, Eger püspöke 
rendeztette sajtó alá s róla ismeretes, hogy nemcsak az 
1764/65-ös országgyűlésen volt a nemesi ellenzék vezéralakja, 
de az is, hogy már a felvilágosult abszolutizmus első jeleire is 
elutasítóan reagált. Fénelon abbé regényének természetesen 
a századközép Magyarországán is többféle értelmezése felté-
telezhető, a sok kiadáshoz, a másféle fordításban és feldol-
gozásban, sőt, képzőművészeti alkotások létrejöttében is 
megnyilvánuló sikerhez nyilván másfajta várakozásokat is 
számításba kell venni. Az azonban nagyon valószínű, hogy 
ez a fordítás azért bírt jelentőséggel, mert „annak a gondolat-
nak a kifejezését látták benne, hogy az uralkodó központo-
sított hatalmának túlkapásait jótékonyan mérsékelheti a 
megfelelő tekintéllyel rendelkező" arisztokrácia (Vörös 
Imre). 

A királyi hatalommal szemben támasztott igények - ha 
áttételesen is, de - a hazai nemesség érdekeit szolgálják az 
abszolutizmussal szemben: a valóság nyilván mindig sápad-
tabb, mint az elgondolható. Ugyanígy a nemesség szólamá-
nak erősödését jelzik azok a művek, amelyekben az előtérbe 
a nemesi ideálok (vagy az idealizált nemesség) kerülnek, és a 
király személye — természetesen csak mint személy - a hát-
térbe szorul. Igaz: itt többnyire még célzásokban sincs szó 
abszolutizmusellenes tendenciáról, sőt, a királyhoz való hű-
ség éppenhogy a legfontosabb nemesi erények közé számít, 
mégis: a nemesség erényeiről van szó, s az olvasó bennük 
gyönyörködve és rajtuk álmélkodva meg kell hogy bizonyo-
sodjék ennek az osztálynak jelentőségéről. Ez a vonzalom 
működik 

40 Vörös Imre: i. m. 7 0 - 8 9 . 
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Teleki Ádám (1740-1793) 
1773-ban publikált Cid fordításában is. Az erdélyi gróf 

fordítása az újraerősödő nemesi irodalom egyik reprezen-
tatív munkája volt és — a jelek szerint — figyelemre méltó 
sikert aratott az 1770-es évtized nemesi íróinak körében. 
Bessenyei György elismeréssel szól róla A Holmiban, a maga 
Agis tragédiájának egyik részletével pedig úgy büszkélkedik, 
hogy az „bé mehetne Teleki Ádám uram tragédiájába" is. 
A magyar szövegnek a franciával való figyelmes összevetése 
éles fényt vet ugyan arra, hogy a magyar fordító óvatossága 
egyszerűen elrejti Corneille művének az abszolutizmus prob-
lémáira vonatkozó, első pillantásra mellékesnek tetsző, de 
nagyon is lényeges utalásait, Vörös Imre összehasonlító 
elemzése nyomán derül pl. ki, hogy amikor a francia drámá-
ban „az engedetlenség vétkéről van szó, általánosabb érte-
lemben", akkor az a magyar fordításban „egy bizonyos sze-
mély iránti engedetlenséggé" alakul41 — mégis: Rodrigue és 
Chimène története természetesen így is a heroikus nemesi 
életfelfogás és becsületeszmény apológiája marad. 

Bizonyosan ez a vonzalom hívja életre azt az érdeklődést, 
amelyet a századközép művelt nemesei kezdenek tanúsítani a 
XVII. század heroikus-gáláns regényei iránt. E vonzalom fon-
tos szerepet játszik majd a regényműfaj hazai meggyökerezé-
sében, de a mi szempontunkból most az az érdekes, hogy 
ennek köszönheti létrejöttét 

Mészáros Ignác (1727-1800) 
1772-ben megjelent regényfordítása, a Kartigám. Ez a né-

metből fordított, és még évtizedekig népszerű mű42 nem 
magyar tárgyú, a szerző azonban (miként Faludi Ferenc), ha 

41 Vörös Imre: i. m. 155—162. 
42 Mészáros Ignác: Kártigám. Budapest, 1880. (Heinrich Gusztáv 

bevezető tanulmányával). Wéber Antal: A magyar regény kezdetei. 
Budapest, 1959. 28—29. May István: Az első magyar heroikus regény. 
Studia Litteraria, T. 4. 1966. 3 — 24. és A magyar heroikus regény. 
Budapest, 1985. 
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nem is Magyarországról, de Magyarországnak ír, és a hazai 
nemesség öntudatát erősíti anélkül, hogy különösebben sér-
tene vallásos vagy aulikus érzelmeket. A regény hősnője egy 
török kisasszony, aki Buda visszafoglalásakor esik keresz-
tény fogságba, és kerül XVII. századvég fényes, előkelő és 
művelt francia nemességének világába. A cselekmény arról 
szól, hogy ebben a környezetben hogyan boldogul ez az okos 
és szép leányzó — s itt a környezeten legalább olyan hangsúly 
van, mint a boldogulás technikáján. 

A regény felfogható úgy is, mint a kor népszerű erénytanai-
nak a fikció (s egyúttal a gyakorlat) világába áthelyezett, 
immár teljesen profán megfelelője : mintát ad az evilági szeren-
csés életúthoz. Ennek az eredetileg pogány kisasszonynak a 
„történeti" — mint a szerző maga megfogalmazta — ugyanis 
„oda példáznak voltaképpen, minő okossággal kell a hajadon 
személynek a férfiúval való ismeretségbe, szeretetbe és házas-
ságba ereszkedni", magyarán: mi módon váltsuk át erényün-
ket szerencsére. A fikció révén a regény azonban — persze 
— mégiscsaktöbb és más, mint erénytan: az előkelő nemesek 
világának olyan idealizált megidézéséről van szó, amely a ne-
mességnek úgy növelte az öntudatát és magabiztosságát, hogy 
hozzájárult saját, az egyháziasságtól független kultúrájának 
kibontakozásához is. Mert a regénynek ugyan nincs nyílt 
antiklerikális éle, az azonban meglehetősen feltűnő, hogy a 
keresztény hitre térő Kartigám gyorsan észreveszi, hogy a 
törököknél az „asszonyi nem félannyi szabadságban sem él, 
mint Franciaországban". Azaz: az áttérésnek itt egyáltalán 
nem a vallásos motivációja a fontos, hanem a világi: egy sza-
bad és felhőtlen élet nyílik meg a hősnő számára. Egyébként 
Mészáros Ignác egész további írói tevékenysége az előkelő 
nemesség önálló — egyháziasságtól mentes — kultúrájának 
kibontakozását célozza, a Montier asszony levelei című 
regénye éppen úgy, mint (a maga módján) a Minden esetekre 
elkészült magyar szekretárius, amely a kor kommunikációs 
lehetőségeit tágítja előregyártott mintáival. Újra csak hang-
súlyozandó, hogy a nemesi ízlésvilágnak ez az önállósulása 
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közvetlenül nem irányult a vallásos tudatvilág ellen: Mészá-
ros Ignác írói világképében talán nincs annál alapvetőbb 
igazság, mint hogy az Isten a jó erkölcsöt „bár gyakorta ideig 
tartó üldözésekben" próba alá veti is, végtére megjutalmazza. 

Mészáros Ignác vallásossága — legalábbis irodalmi műkö-
dése alapján - langyos volt ugyan, hiszen a szerencsés élet 
érezhetően fontosabb volt számára, mint a keresztény etika, 
mégis szilárd maradt. Ha láthatóan távolodott is vallás vilá-
gától, könnyen támad az a benyomásunk, hogy e távolodás-
sal távolodott számára a vallást illető kételyek felmerülésének 
a lehetősége is. Talán meglepőnek tűnik, de a hagyományos 
világkép lazulásáról a kor művelt nemeseinek a körében szin-
te inkább árulkodik egy, éppen a vallásos gondolatvilághoz 
tartozó tendencia megjelenése, mint a profán tárgyú iroda-
lom jó néhány műve — ráadásul itt nagyon is mély vallásos 
érzület megnyilatkozásáról van szó. 

A századközép irodalmának egyik, nem előtérben álló, de 
jól megkülönböztethető és — ami ugyancsak feltűnik — ne-
mesek által írott fejezete egy felekezetek közötti misztika 
újjászületése. Ennek a mélyen a XVII. századba visszanyúló 
gondolkodásmódnak itteni jelenlétét és jellegzetességeit 
Tarnai Andor tárta fel.43 Olyan tanítás megjelenéséről van 
szó, amelynek látszólag ugyanaz a célja, mint az egyházi értel-
miség moralizálásának, nevezetesen, hogy a „földi és a túl-
világi boldogságot egyformán biztosítja az ember számára". 
Itt azonban nem a regulába áttűnő normák játsszák vezető a 
szerepet, hanem a misztika, amely egyetlen regulát ismer: az 
isteni akarattal való azonosulást. A vallás által diktált s az 
üdvösséghez szükséges normáknak az e világi boldogságot is 
meghozó elvként való megjelenése ebben az összefüggésben 
azt jelenti, hogy a lélek a földön is az égben reá váró üdvös-
ségnek örvendezik. Ennek az irodalomnak a megszólaltatá-
sában mélyen vallásos nemesek vettek részt: Majthényi 
Károly (Consilia sapientiae, 1758), Dévay András (Nap után 

13 Tarnai Andor: Pax Aulae. ItK 1968. 273-283. 
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forgó virág, 1764 és 1770), valamint Wesselényi Mária 
(Szüntelen való örvendezés mestersége, 1783) kiadói és fordí-
tói tevékenysége körül feltételezhető ugyan a magasabb rangú 
egyházi értelmiség befolyása, mégis — nemesi szerzőkről van 
szó, akiknek tevékenysége nem elszigetelt, és így nem is tekint-
hető esetlegesnek. Ennek a vallásos irodalomnak a képviselete 
azonban — Tarnai Andor figyelmeztet rá — a felvilágosodás 
haza terjedéséig „tisztes vállalkozásaként értékelhető, és 
éppen a felekezeti jelleg háttérbe szorulása miatt. Arról, hogy 
a kortársak igazán tisztán a felvilágosodás keretei között 
érvényesülő eszmei törekvésektől sem tudták mindig meg-
különböztetni őket, Gvadányi József egyik és első pillantásra 
meglepőnek tetsző utalása árulkodik.44 A konzervatív, de 
világnézeti kérdésekben nagyon is praktikusan és hajléko-
nyan gondolkodó gróf a XVII. századi spanyol jezsuita, 
Alphonse Sarasa Wesselényi Mária által tolmácsolt művét 
rokonnak érzi Edward Youngnak a felvilágosodás Európájá-
ban oly nagyhatású — Péczeli József fordításában (1786) 
nálunk is több kiadást megért — Éjtszakai gondolataivá. 
S a maga szempontjából tulajdonképpen igaza van, hiszen a 
XVI11. századi angol szerző, ha immár modern (newtoniá-
nus) világkép birtokában s ha más módon is, de a lényeget 
illetően — látszólag lényegtelen módosítással — mintha 
ugyanazt mondaná, amit a barokk kor misztikusa: az e világi 
boldogsághoz nem vezethet más út, mint az isteni akaratban 
való megnyugvás. 

Megnyugvás vagy azonosulás? Gvadányi számára ez a 
teológiai szempontból alapvető különbséget jelentő eltérés 
közömbös tényező volt, ahogy - vélhetően — nem ez volt az 
igazán fontos kérdés a felekezetek közötti misztika iránt 
fogékony nemesi szerzők számára sem. Gvadányi e különös 
kommentárja — amelyet egyébként a katolikus nemesúr 

44 Széchy Károly: Gróf Gvadányi József (1725-1801). Budapest, 
1894. Függelékben: Gróf Gvadányi József levelei Péczeli Józsefhez. 
2 9 6 - 2 9 7 ? 
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a Young-fordító komáromi prédikátornak, Péczeli Józsefnek 
ír le egyik levelében — közvetve ugyan, de a barokk világkép 
gyöngüléséről tanúskodik: bármi jó immár a hagyományos 
gondolkodásmód védelmében, függetlenül attól, hogy a 
különböző, de egyaránt tekintélyes szerzők teológiai szem-
pontból összeférnek-e vagy sem. Nála élesen, mondhatni 
nyersen előtűnik az, ami elődeinél tulajdonképpen el van 
takarva, az a pillanat, amikor a konzervatív szemlélet mint-
egy felülemelkedik a részletkérdéseken, amikor tehát éppen a 
hagyomány pozíciójának őrzésére irányuló szándék gyengíti 
e hagyomány intellektuális tisztaságát, koherenciáját, belső 
rendjét. A nemesség egy szűk körének misztikára hajló 
(s így a felekezetek közötti különbségeket egybemosó) 
vallásos mentalitása tehát ugyanúgy a barokk világkép 
lazulásáról árulkodik, mint — a másik oldal felől — az 
egyházi értelmiség laicizálódása. Csak itt a folyamatnak 
mintegy a visszáját látjuk: nem a keresztény gondolkodás 
alkalmazkodik a világiak (vélt vagy valóságos) igényeihez, 
hanem a mélyen vallásos, de mégiscsak laikus — hiszen 
teológiai részletkérdésekkel nem bíbelődő, azokat nem is 
érzékelő — szemlélet hatolt be a vallás gondolkodásba. 

Merőben más jelleggel, de ugyancsak a hagyományos 
teológiai gondolkodástól távolodó vallásos nemes magatar-
tását fejezi ki 

Teleki József (1738-1796) 

nevezetes írása, az Essai sur la foiblesse des esprits forts,45  

A nagy tehetségű gróf nemcsak a XVIII. századi magyar 
reformátusság életében játszik majd kiemelkedő szerepet, de 
jelentős alakja a századvég hazai művelődéstörténetének is: 
a jozefinista oktatásügy története éppen úgy nem írható meg 

45 Teleki Józsefről modern összefoglalás : F. Csanak Dóra : Két 
korszak határán (Teleki József a hagyományőrző és felvilágosult gon-
dolkodó). Budapest, 1983. 
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tevékenységének figyelembevétele nélkül, ahogy a felvilágo-
sodás kori magyar könyvtártörténetéé sem — ismeretes, hogy 
az Akadémiai Könyvtár anyagát az б kivételesen gazdag 
magánkönyvtára alapozta meg. 

Teleki József 1759 és 1761 között nyugat-európai tanul-
mányúton vett részt, amelynek során a kor legkiválóbb 
svájci és francia értelmiségi köreivel került kapcsolatba. 
Az út több volt, mint önképzés: a huszadik életévén alig 
túljáró arisztokrata figyelemre méltó tanulmányában szól 
hozzá a korabeli Európa tudós közvéleményét mélyen foglal-
koztató himlőoltás kérdéséhez, de ekkor írta imént említett 
traktátusát is az „erős lelkek", vagyis az ateista gondolkodók 
„gyengeségéről". E munka hitvédelmi irat s mint ilyen, egy-
értelműen interkonfesszionális jellegű — a hagyomány szerint 
megnyerte a mélyen katolikus Mária Terézia tetszését is - , de 
ennél is lényegesebb, hogy gondolatmenetét kialakítva igazo-
dik ellenfelei normáihoz, érvelését körültekintően építi fel, ra-
cionalista alapokon. A fiatal Teleki érzékelhetően távolodik a 
hitvédelem hagyományos módszereitől és pozícióitól, mű-
ve sokkal inkább egy hívő filozófus, mint egy teológus írása : 
gondolkodásán elsősorban Leibniz hatása mutatható ki. 
Az Essai bölcseleti igényességének igazolását egy nagy francia 
kortárs nyújtja át nekünk: Jean Jacques Rousseau nemcsak 
fogadta az ifjú szerzőt, de azt tervezte, hogy művét nép-
szerűbb formába öntve újra megjelenteti. A Contrat social 
filozófusának világképe természetesen gyökeresen eltért 
magyar látogatójáétól, de az alkotó ereje teljében lévő 
Rousseau érdeklődése egyértelműen méltányló gesztus még 
akkor is, ha a terv nem valósult meg: nem a hagyományos 
vallásosság képviselőjének, hanem hívő filozófusnak tartja 
az ifjú grófot, aki egy vonatkozásban, egy adott pillanatban 
és egy adott taktikai cél érdekében fegyvertársa lehetett. 

A „vallás és ráció" egyeztetését megkísérlő Teleki József 
mellett azonban főleg olyan alakjai voltak ennek a nemesi 
irodalomnak, akiket inkább a kettő különválasztása jellem-
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zett: a világias érdeklődés itt még érintetlenül (vagy szinte 
érintetlenül) hagyja a hagyományos világnézeti alapokat. 
Ennek a gondolkodói helyzetnek képviseli egy sajátos válto-
zatát 

Lázár János (1703-1772) 

Ez az erdélyi gróf4" 1745-ben imádságos könyvet adott ki 
Kolozsvárott, Okos teremtett állat címmel s a „Keresztyén 
olvasó"-hoz intézett bevezetőjében így jellemzi önmagát: 
„Tsudálkozol kétség kívül rajta, a' ki Engemet esmérsz, mi gondolat 
vólt Tőlem, ez Imádságos Könyveknek illy nagy bőségében Imád-
ságos könyvet írni? Még pedig külső Ember lévén, és ollyan, a ' ki, 
ha mit tanult-is valaha, időmet Philosophiában, Mathesisben, 's 
egyéb világi Tudományokban töltöttem inkább, mint Theológiában, 
és a ' Szent írásokban". 

Utóbb még azt is bevallja — Horatiust idézve —, hogy 
„tunya 's fösvény" volt az ISTENI szolgálatban. A tudomány 
vonzása nyilvánvalóan — hiszen bevallottan — erősebb már 
számára, mint a vallásé, de ebből aligha következtethetünk 
arra, hogy hitében elbizonytalanodott volna. A gyalakuti 
gróf műveltségét Marburgban szerezte, ahol Christian Wolff 
tanítványa volt — a Leibniz követő bölcselőnek (aki szerint 
minden igazságot az ész által kell ellenőrizni) több művét 
is latinra fordította. A fordítások kéziratban maradtak. S 
Wolff életművének jelentős szegmentumaira kiterjedő for-
dítói buzgalomnak — mint Tolnai Gábor figyelmeztet rá 
— a puszta ténye is árnyalja azt az irodalomtörténeti hagyo-
mányt, amely szerint a német filozófus gondolatvilágából 
csak a tolerancia-igény ragadta volna meg őt: a hatás 
— ha ezt az Erdély különböző könyvtáraiban pillanatnyilag 

46 Lázár Jánosra lásd Barth Dezső : Gróf Lázár János élete és művei. 
Budapest, 1914. Tolnai Gábor : Gróf Lázár János, a Voltaire-fordító 
(XVIII. századi irodalmunk kérdéseihez). Az először 1942-ben meg-
jelent tanulmány új kiadása a szerző Evek és századok című tanul-
mánykötetében. Budapest, 1968. 166—179. 
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hozzáférhetetlen kéziratok birtokában nem is lehet bizo-
nyítani — feltehetően általánosabb érvényű volt. Az 
azonban nem vitatható, hogy a tolerancia ügye Lázár 
Jánost mélyen foglalkoztatta, Voltaire írásaiból (Traité 
sur la Tolérance, Essai sur les moeurs) valóban a val-
lási türelemmel összefüggő részletek ébresztették fel érdek-
lődését. De a jelek szerint itt is többről van szó valamivel. 
A francia eredeti alapján a latin szövegeket mintha nemcsak 
a tolerancia óhaja, hanem a fanatizmus elleni indulat is 
ihlette volna, legalábbis erre utal, hogy az Essai sur les 
moeurs-bői kizárólag az egyháztörténeti részekkel foglal-
kozott. Akárhogyan is van, az imádságos könyv elejére írott 
önjellemzés bízvást általánosítható: Lázár János — akit 
egyébként kortársai megvádoltak a valláshoz való hideg-
séggel is — hívő ember volt ugyan, de intellektuális arculatát 
már elsősorban nem hite alakította. 

A századközép művelt magyar nemessége mind politikai, 
mind világnézeti kérdésekben tartózkodik tehát a szélsősé-
gektől: az udvarral szemben való ellenállásnak az irodalom-
ban csak áttételes jeleit tapasztalhatjuk, s gondolkodásuknak 
a vallásos világképtől való távolodása sem viharosan zajlik. 
A világiak mentális terének növelésére irányuló folyamat 
azonban megindult és voltaképpen — a maga mértéke sze-
rint — erőteljesen halad előre. Jellegzetes megnyilvánulások 
ötlenek immár szemünkbe az irodalomművelésnek ideoló-
giailag érzékeny, közvetlenül leolvasható területein, de - s itt 
sem kevésbé feltűnőek a jelek — találkozunk velük a menta-
litás szintjén is: a kor tollforgató nemességének néhány 
képviselője különösen az érzékiség vonatkozásában tűnik 
elfogulatlannak. Ebben a nemesi irodalomban nem túl 
gyakoriak, viszont annál feltűnőbben a szabados vonások, 
de ugyanúgy feltűnő az is, hogy ezeket egyáltalán nem kíséri 
reflexió — amennyiben itt filozófiai törekvésekkel találko-
zunk, azok a vallásosság ekszatikus jellegének csökkentésére, 
ésszerűsítésére, mintegy kényelmessé és hasznossá tételére 



264 Bíró Ferenc 

irányulnak, de nem irányulnak a vallás és az általa követelt 
etika ellen, s különösképpen nem irányulnak az egyre inkább 
elvilágiasodó mentalitás igazolására. 

Ennek a szórakoztató-hedonisztikus irodalomnak az egyik 
jelentős képviselője egyébként ugyancsak Lázár János volt: 
1766-ban közzétett műve, a Florinda, amelynek egyik külön-
legessége éppen a címével függ össze — e műnek ugyanis a 
címbe emelt nevű (és „igen szép") spanyol leányzó története 
csak egészen kis hányadát alkotja.47 A Florinda ugyanis nem 
más, mint egy Itáliáról, Franciaországról szóló történelmi-
földrajzi beszámoló, de Lázár János a francia eredetiből 
kölcsönzött ismeretanyagot láthatóan csak ürügynek hasz-
nálja arra, hogy gyönyörködtesse olvasóját. Erre utalnak a 
mottóul tett versek (szinte nem is maga a „dolog" a szép, 
hanem annak „tréfa szóval" való meg-elegyítése), de erre 
utal a cím is, hiszen az egyértelműen a fikciónak a tudomány 
elé helyezésére mutat, ami ebben az esetben annál inkább 
feltűnő, mert a cím által kiemelt fikció — mint utaltunk rá -
igen csekély helyet foglal el a munkában. 

A gyönyörködés és a gyönyörködtetés szándékára utal 
egyébként az Olvasóhoz írott ajánlása is, amely szerint a 
versekbe foglalt „ritka és szép történetek" élvezete még azon 
is átsegíti az olvasót, hogy a versek bizony „vétkekkel 
rakottak", vagyis: bűnös dolgokról is esik bennük szó: 
„Olvasó! bár légyenek rakottak vétkekkel, / De tellyesek 
ritka 's szép történetekkel : / nem bánod-meg időd ha töltöd 
ezekkel". Ily módon tehát a gyönyörködés nemcsak a tanító 
szándékkal, de magával a morállal is szembefordult s mintha 
az erkölcs húzná a rövidebbet, hiszen Lázár János valóban 
szívesen gyönyörködik olyan dolgokban, amelyek nem az 
erényt sugalmazzák, noha nem annyira „történetekkel", mint 
inkább csak érzéki leírásokkal. Ezekben a Gyöngyösi stilá-

" A Florinda forrására és értelmezéséhez lásd Vörös Imre: i. m. 
121 — 131. Weöres Sándor: Három veréb hat szemmel. Antológia a 
magyar költészet rejtett értékeiből és furcsaságaiból. Budapest, 
1982. II. 4 4 - 5 9 . 
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ris hagyományából merítő - s mai ízlésünk számára néha 
bizarrul ható — deskripciókban a korosodó poéta a női test 
nagy hódolójának mutatkozik, különösen a keblek keltik fel 
érdeklődését (Florindáét „jól költ zsemleliszt tészta puffa-
dásáéhoz hasonlítja), de van olyan helye, ahol a női szemé-
remszőrzet iránti felfokozott figyelmét sem titkolja. 

Lázár János pajzán öregúr lehetett ugyan, de nyilvánvalóan 
távol áll attól, hogy erkölcstelen poéta legyen — művének 
(elvontan) fontosabb vonása az a feszültség, amely a tanító-
ismeretközlő és a gyönyörködtető jelleg között feszül. Vajon 
az ismeretekhez akarja így édesgetni az olvasókat vagy a 
gyönyörködtető mese tör át az erudíción ? A kérdés nemcsak 
eldönthetetlen, de alighanem — mint kérdés - felesleges is, a 
jelek arra utalnak, hogy Lázár János poétikai tudatában a két 
érték nem vagy-vagy helyzetben volt, hanem egyforma jelen-
tőséggel bírt. 

Ahhoz, hogy az elbeszélés, pusztán az elbeszélés az öröm 
forrásaként jelenjék meg, természetesen nem kellett a roman-
tikáig várni - ha még többnyire épületesebb célokat is tűztek 
az irodalom elé, e korszak művelt emberei számára sem volt 
természetesen elgondolhatatlan a csak szórakoztató irodalom, 
sőt. Ezt — egyebek között — az egytelkes nemesi famíliából 
származó szegény strázsamester, 

Kónyi János (1740 körül - ?) 

mintegy húszkötetes életművének jelentékeny hányada is 
bizonyítja.48 Feltehetően hosszabb ideig gyűjtögette az anya-
got legjelentősebb munkájához, az 1782-ben megjelent 
A mindenkor nevető Demokritus című kétkötetes anek-
dótáskönyvhöz. Ez a nevezetes, igen sok kiadást megért 
mű éppen úgy, mint mesefordításai a Lázár János által fel-

48 Kónyi János: A mindenkor nevető Demokritus (Magyar Hír-
mondó). Sajtó alá rendezte, a jegyzeteket és az utószót írta Bíró 
Ferenc. Budapest. 1981. A függelékben Kónyi műveinek bibliog-
ráfiájával és a legfontosabb szakirodalommal. 
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állított feszültséget oltják ki : a „magyar haza együgyű hadi 
szolgája" (ahogy önmagát nevezte) írásai jó részében nem 
akart tanítani, pusztán gyönyörködtetni. 

A századközép után kibontakozó és megerősödő nemesi 
irodalom az ő működése révén kerül kapcsolatba a késő 
barokk populáris, szórakoztató irodalmiságával : aligha vélet-
len, hogy a Demokritus a kor kalendáriumainak egyik 
állandó forrása marad. Természetesen e szórakoztatásnak is 
van „haszna", az anekdótáskönyv elé írott verses bevezetés 
szerint ezek a történetek kiváltképpen alkalmasak az „ártal-
mas, bús melancholiának" az elűzésére. Kónyi az akkori 
irodalmi élet margóján élt - ez magyarázza, hogy életéről 
szinte semmit nem tudunk —, szabadsága így az irodalmi 
szegénylegények szabadsága volt, de azért A mindenkor 
nevető Demokritus értékeire nemcsak az olvasók figyeltek fel. 
Ráday Gedeon, a századvég talán legtekintélyesebb irodal-
mára az 1790-es évek elején azt írja Kazinczynak, hogy e két 
kötet szerzőjénél „az apró históriácskák" előadásában, még-
pedig „Naive való előadásában" eddig jobb „elő beszéllőnk" 
nincsen, s alighanem igaza volt. 

Kónyi anekdotái túlnyomórészt természetesen nem eredeti 
történetek, de eredeti módon mondja el őket - a nyilván-
valóan élőnyelvi fordulatok bősége és a stílus szürrealisztikus 
szemléletessége is felidézi az olvasóban, ahogyan jókedvű 
lehetett ez a régi magyar világ, főleg a kopár kaszárnyák és 
poros mezővárosok világa. Elsősorban persze maguk a törté-
netek idézik fel, s nem állíthatjuk, hogy mindig az erkölcs 
parancsai vezérelnék őket: Kónyi szívesen merít a magyar 
nyelv szókincsének vaskosabb rétegeiből s anekdotáinak 
világától nem esik távol az érzékiség sem. Ez a vonzalom 
néha az elbeszélés módjába burkoltan is megnyilvánul -
amikor arról olvasunk, hogy a szép leányzónak olyan fé-
nyesek a szemei, hogy a „pécsi sintér kutyabőr bugyogóján 
is könnyen által láthatott volna", akkor e tréfás hasonlat — 
ama szűz tekintetének irányával és erejével — elég egyértel-
mű asszociációs kört jelöl meg. 
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Kónyi Jánost a szegénység és a mellőzöttség egész életén 
át elkísérte - ama „ártalmas, bús melancholiá"-t, amelynek 
elűzésére a Demokritust írta, bizonyosan jól ismerte ő is. 

Amadé László (1703 - 1764) 

viszont egész életében a napfényes oldalon járt.49 Nem 
túl gazdag, nem is túlságosan békés, de művelt és igényes 
családi környezetből indult : édesapja, Amadé Antal szerette 
az irodalmat, maga is jeles költőnek számít. Kitűnő képzés-
ben részesült — Faludi Ferenccel egy esztendőben szerzett 
filozófiai doktorátust Grazban —, kitüntette magát az 
örökösödési háborúban, előkelő hivatalt viselt haláláig, s 
szolgálataiért magas kitüntetéssel jutalmazták. Kétszer háza-
sodott, de egyik házassága sem volt boldog, a jelek szerint 
főleg azért, mert Amadé nemigen kedvelte a kötöttségeket, 
amelyekkel egy férj tartozik hitvesének. Aligha azokra a 
kötöttségekre kell gondolnunk, amelyeket megír a nőtlen és a 
házas életet összehasonlító versében, inkább azokra, amiket 
itt nem írt meg. A női nem körében jelentékeny sikereket 
aratott: a múlt század első felében még megvolt az a napló, 
amelyben szerelmi élményeit foglalta versekbe — mint a 
szakirodalomban olvashatjuk - „gyakran elég határozott 
realismussal", megnevezvén pontosan a személyeket és az 
alkalmakat is. 

Költészetét nehezen lehet nem kapcsolatba hozni felfoko-
zott szerelmi életével, költeményeinek versfőiben mintegy 
15 női nevet örökített meg s aligha pusztán a költői játék 
kedvéért. Kortársai körében élő imagójának is lényeges 
eleme volt a szépnem iránti vonzalma: amikor egy szabad 
szájú gúnyirat sorban jellemzi az 1764/65-ös országgyűlésre 

49 Várkonyi báró Amadé László versei. Összegyűjtötte, bevezette 
és jegyzetekkel kísérte Négyessy László. Budapest, 1892. Gálos Rezső: 
Báró Amadé László. Pécs, 1937. Tőzsér Árpád: A rokokó vers moz-
dulatai. ItK 1980. 4 0 9 - 4 2 7 . 
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készülő nemesség jelentősebb személyiségeit, a sorból б sem 
marad ki — olyan úrként szerepel, akinek elfogyott a „pecu-
niája" s szegénységét (az ismeretlen költő szerint) „számos 
osztozó szajha" okozta. 

Bizonyos, hogy versei kapcsolatban vannak szerelmi életé-
vel, de aligha tükrözik szerelmeinek tényleges történetét: a 
helyzeteknek, amelyeket versei ábrázolnak, olyannyira to-
poszjellegük van, hogy láthatóan itt is jórészt irodalom által 
ihletett irodalomról van szó. Az a körülmény, hogy Amadé 
szerelmi élményeit sémákba fogalmazza bele, természetesen 
nem a költészet élményalapjait vonja kétségbe, pusztán a 
költészet státusáról árulkodik. Amadé verseinek jelentős 
részét — mint ismeretes — dallamokra írta, s számára, mint 
költő számára az, hogy önmagát kollektív (mindenki által 
eldalolható) „én"-né tegye, fontosabb volt, mint az érzelem 
egyediségének kifejezése. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne 
lehetne felvázolni lírai arcképének fő vonásait — ha nem is az 
egyes versek, de a kedvelt és mellőzött témák egymáshoz való 
viszonya kirajzolja költői arcát és azt a poétái kisvilágot, ahol 
múzsája otthon volt. Ha ebből a szempontból vesszük szem-
ügyre költeményeit, akkor kiderül, hogy számára kevésbé vol-
tak érdekesek az olyan témák, amelyek tartósabb érzelemmel 
vannak összefüggésben. Már Négyessy László50 felfigyelt arra, 
hogy kevés versében szerepel az érzelem ébredése, ahogy 
kevésszer kéri a viszontszerelmet is azon okon, hogy ő is 
szeret, alig-alig szolgál számára témául a kedves távolléte 
vagy egy elmúlt szerelem fájó emléke — a szerelmi meghatott-
ság - általában hiányzik költészetéből. Annál gyakrabban 
szerepel viszont a kérés, a követelőzés, az ostrom, sőt, a 
fenyegetés és vádaskodás, gyakran találkozunk az örvende-
zés és hízelgés változataival, de gyakran vergődik kétségek 
között is, azaz : a szerelmi életnek olyan mozzanatai, amelyek 
mögött egy impulzív és gyors eredményre törő magatartás 
(e magatartásnak a konfliktusai) sejlenek fel, és háttérben 

50 Lásd Négyessy idézett kiadásának bevezető tanulmányát 40—52. 
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maradnak a tartós érzelemre jellemző motívumok. Meglepő-
nek tűnhet ugyan, de az a körülmény, hogy versei időnként 
nem nélkülözik az erotikus vonásokat sem, aligha lehet ezzel 
a szerelmet érzelem —, de nem indulatmentes hódításként 
megélő magatartással összefüggésben: az igazi csábító nem 
dicsekszik és főleg nem fecseg, hiszen az indiszkréció szűkí-
tené számára a további lehetőségek körét. Úgy látszik, hogy 
a verseiben előbukkanó vaskos vagy erotikus mozzanatok 
eredetét költői státusában kell keresnünk. 

Amadé verseinekjó része — mint utaltunk rá — egy-egy 
toposzra épül ugyan, de sokkal kevésbé épül toposzokbó/, 
költeményei tele vannak ötletekkel, komplikált sorvariációk-
kal, rímjátékokkal, meglepő szófűzésekkel és szavakkal: 
közönségének elkápráztatására irányuló becsvágya a jelek 
szerint legalább olyan erős volt, mint a vonzalom, amit a nők 
iránt érzett. Ez a találékonyságban örömét lelő költői öntu-
dat hatol át szívesen a köznapias morál korlátain, a versei-
ben elő-előbukkanó egyértelmű kétértelműségek e korlátokat 
nem respektáló, játékosan szabad szellemnek a megnyilvánu-
lásai, és nem a szoknyavadász férfiúé. О mint nemesi barátait 
(és önmagát) mulattató dalok költője volt vaskos és obszcén 
— a vidáman éneklő asztaltársaságok aligha hallgatták el 
azokat — a szavakat, amelyeket az utókor szöveggondozói 
kipontozva közölnek. Amadé költészete egyértelműen világias 
és alapjaiban derűs költészet tehát, belőle a századközép 
nemesi kompániáinak jó kedve harsog, és ugyanakkor ott 
izzik mögötte — immár nem is olyan rejtetten — a testisé-
get egyáltalán nem leplező szerelmi érzés. A költőnek a 
szerelmi téma iránti vonzódása — utaltunk rá — egyáltalán 
nem volt ellentétben a személyiség érdeklődésével és élet-
vitelével, ami azonban nem jelenti azt, hogy Amadé ne 
tudott volna (látható skrupulusok nélkül) beilleszkedni a 
késő barokk világ erkölcsi rendjébe, sőt, életrajzának tényei 
mély vallásos érzületéről tanúskodnak. 

De tanúskodik erről költészete is: 1755-ben jelent meg 
egyetlen, életében napvilágot látott kötete, a Buzgó szívnek 



270 Bíró Ferenc 

énekes fohászkodásai című kis versgyűjteménye, amelyben 
kottákkal együtt tette közzé vallásos verseit. Hangsúlyozandó, 
hogy e kis kötetben nem játszik különösebb szerepet a bűn-
bánat motívuma : Amadé László a jelek szerint aligha vergő-
dött sokat a bűnösnek tudott érzékiség és a bűnbánó hívő 
lélekállapota között, noha érzéki volt és hívő is volt. Ez azon-
ban már nemcsak reá, de korára is jellemző vonás. Az viszont 
furcsa, hogy legismertebb s egyben esztétikai szempontból is 
legjelentősebb verse nem szerelmes dal és nem is vallásos ének. 
hanem a katonák szabad életét dicsérő költemény, a folklór-
ból Korály Zoltán Háry János című dalművébe is bekerült, 
A szép fényes katonának . . . kezdetű toborzó lett. Az lehet a 
benyomásunk, mintha a zsúfolt szerelmi élet és a nem állandó 
erejű, de azért intenzív vallásos érzés egy-egy pillanatra 
mégis feltörő konfliktusa elől menekülne el egy férfias élet-
kör egynemű, ezért idillinek látott közegébe. 

Fekete Jánost (1741 -1803) 

egy nemzedéknyi idő választja el Amadé Lászlótól - az 
if jú gróf pályája abban az évtizedben indul, amikor az idős 
báróé lezárul: a hatvanas években —, de mintha folytatná 
elődjének életvitelét és (mutatis mutandis) költői irányát. 
Joggal jegyzi meg Baróti Dezső, hogy Fekete „Könnyelmű 
ifjúságában írott francia verseiből egy . . . elegánsabb, művel-
tebb Amadé Lászlót ismerünk meg".81 Amadé volt a jelentő-
sebb költői tehetség, Fekete Jánosnak azonban fontosabb és 
— főleg - problematikusabb a fejlődéstörténeti helye, hiszen 
az ő esetében olyan személyiségről van szó, aki (egész élet-
pályáját tekintve) szervesen tartozik hozzá a felvilágosodás 
kor európai és magyar művelődéstörténetéhez, viszont nem 
részese a magyar felvilágosodás nyitó fázisának. E némi-
leg paradox állítás nyilván magyarázatra szorul, ezért vala-

51 A rokokó. A bevezető tanulmányt írta, a szövegeket válogatta 
Baróti Dezső. Budapest, 1986. 159. 
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mivel hosszabb időt töltünk el irodalmunk e különös alak-
jának társaságában.52 

Apja, György köznemesi sorból indult el kivételesen sike-
res életpályáján. Jól házasodott és ügyesen politizált: Mária 
Terézia kedveltje, akinek főudvarmesterként és országbíró-
ként kell távoznia a közéletből 1780 után, amikor II. József-
nek új emberekre lesz szüksége új kormányzási módszereihez. 
Fekete György kitűnő nevelést biztosított fiának, a házitaní-
tók és a Therezianum tanárai egy vitathatatlanul tehetséges, 
de túlzottan temperamentumos, korlátokat nemigen ismerő 
fiatalember elméjét köszörülték élesre. 

Fekete János előnyös külsővel rendelkezett, kiváló nyelv-
érzéke volt, a társaságban pedig igazi franciás „esprit" jelle-
mezte, arról nem is beszélve, hogy anyagiakkal is bőven el 
volt látva mindig. Érthető, ha — erre utalnak a jelek — a hat-
vanas évek bécsi társaséletének egyik kedvence volt, sikereit 
talán önmagában is jelzi, hogy legközvetlenebb baráti köré-
ben ott látjuk a Goethe által a legboldogabb embernek neve-
zett de Ligne herceget éppen úgy, mint Jean Noverre-t, aki 
viszont a kor balettművészetének fejedelme volt. A vidám 
éveknek vélhetően Lotharingiai Ferenc 1766-ban bekövetke-
zett halála után kezdett bealkonyulni: Mária Terézia egyre 
kevésbé nézte jó szemmel azt, amit férje kedvéért nagy-
vonalúan eltűrt. Az ifjú Fekete mindenesetre a hatvanas évek 
végén hadi szolgálatba állt, a dicsőséget szenvedélyesen szom-
jazó katona volt, de a szolgálattól végül is csalódással kell 
majd megválnia, nemcsak érdemeit nem ismerik el, de köny-
nyelműsége és felületessége miatt zavaros pénzügyekbe is 

52 Fekete Jánosra lásd Morvay Győző: Galánthai gróf Fekete 
János (1741 — 1803). Budapest, 1903. Henri Tronchon: Un voltairien 
de Hongrie, le comte de Jean Fekete de Galántha. Páris, 1924. Ilona 
Kovács: Un libertin aristocrate hongrois, le comte János Fekete de 
Galántha. Előadás a VII. Nemzetközi Felvilágosodás kongresszuson. 
Budapest, 1987. július 26—augusztus 2. V/ l /b szekció: Le statut de 
l'écrivain. 
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keveredik. A nyolcvanas évek elején (a királynő halála után) 
teszi közzé a Mes Rapsodies című írásgyűjteményének két 
kötetét, amelyben jobbára még a hatvanas években írott 
francia nyelvű műveit publikálta. Az 1780-as évek végén nagy 
lendülettel veti magát a megélénkülő politikai életbe, a reform-
nemesség egyik temperamentumos, színes és eredeti egyénisé-
ge—gesztusa többféleképpen értelmezhető ugyan, de tény: 
az 1790-es országgyűlésen a jobbágyfelszabadítás érdekében 
szólalt fel. Az első magyar köztársasági mozgalomban nem 
vett részt, neve azonban gyakran felmerült az ügy kapcsán. 
A legérdekesebb információ ezzel kapcsolatban talán Bat-
sányi Jánosnak az a (bíróság előtt letagadott) kijelentése, 
hogy Fekete ezt a szerepet vállalta volna a mozgalomban, 
amit a lengyeleknél Kosciusko: a katonai vezető szere-
pét. 

Akárhogyan is volt, tény, hogy a kilencvenes években 
egyre távolabb kerül a közélettől s egyre közelebb az iroda-
lom életéhez. A korábban csak franciául — és németül — 
publikáló gróf most lényegében csak magyarul ír, és a magyar 
nemzeti kulturális törekvéseket támogatja. Aranka Györggyel, 
az Erdélyi Nyelvművelő Társaság vezetőjével levelez talán a 
legintenzívebben s azon van, hogy Voltaire fordításait (első-
sorban a La Pucelle-ből készült magyarítást) terjessze másola-
tok révén főrangú barátai, így Széchényi Ferenc gróf segít-
ségét is igénybe véve. Pénzügyeivel már ifjúságában sem sokat 
törődött : katonáskodása idejéből jegyezték fel, hogy egész 
évi és egyáltalán nem csekély járandóságát egy hónap alatt 
verte el. Anyagi helyzete akkor sem izgatta különösebben, 
amikor az egyre kritikusabbá vált — fiára 1803 nyarán bekö-
vetkezett halála után hatalmas adósságtömeget hagyott. 

Talán ebből az életrajzi vázlatból is kitetszik, hogy Fekete 
János igazából nem a késő barokk évtizedeinek, hanem a 
kibontakozó felvilágosodás korának a jellegzetes alakjai közé 
tartozik, s ha szoros kapcsolatban is maradt az irodalommal, 
elsősorban mégsem az irodalom hőse: költői tevékenysége, 
elsősorban Magyar munkájinak kéziratban maradt két vaskos 
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kötete főleg azért érdekes, mert beszédes dokumentumok a 
kor egyik izgalmas közéleti szereplőjéről. A rajongó tisztelet, 
amellyel utolsó éveinek tanúja, bizalmasa és titkára, Mátyási 
József emlékezik meg róla („Én bátran állítani merném, hogy 
a múlt század hozzá fogható Magyar Horatiust, Anacreont, 
Tyrteust, Martialist, Socratest és Catot egy személyben nem 
mutat") elsősorban a személyiségnek szól,53 a ránk maradt 
művek azonban nem képesek visszasugározni ezt a személyi-
séget, sőt, a magyar munkákból egy igen közepes képességű 
poéta arca néz ránk.54 A kilencvenes évek irodalmi termése 
azonban nemcsak azért érdekes, mert az 1790 körüli idők 
politikatörténetének egyik izgalmas alakja írta őket, de 
azért is, mert lényeges fogódzók találhatók bennük egy 
különleges átalakulás magyarázatához. Fekete János ugyanis 
- s ezt rendkívül kiterjedt levelezésének Claude Michaud 
által elvégzett, vázlatos voltában is meggyőző elemzése bizo-
nyítja55 — mint olvasó s általában, mint az irodalom dolgai 
iránt érdeklődő „homme de lettres" az 1780-as években egy-
értelműen a felvilágosult Európa-nemzetek feletti elitjéhez 
tartozott, igazi, a szó klasszikus értelmében felfogott kozmo-
polita volt - nyilván nem véletlen, hogy 1787-ben megjelent, 
érdekes és színvonalas kis kötetének a címlapján az szerepel, 
hogy „Esquisse d'un tableau mouvant de Vienne tracé par un 
cosmopolite". Ez a franciául, németül és olaszul egyaránt 
kitűnően beszélő és író, egész Európában otthonos és egész 
Európára kiterjedt szellemi kapcsolatokkal rendelkező — vol-
taképpen csak származásában magyar — arisztokrata alakul 
itt át előbb a nemesi ellenállás politikusává, utóbb pedig a 

53 Lásd May István : Galánthai Fekete János elveszett kéziratai. 
ItK 1941. 289-291 . 

54 Fekete János magyar versei kéziratban vannak, a két kötet 
az M T A Kézirattárában található. Ismertetést róluk Krassó Jolán 
adot t : Galánthai gróf Fekete János magyar munkái. Budapest, 1919. 

55 Claude Michaud : Felvilágosodás, szabadkőművesség és politika 
a 18. század végén (Fekete János gróf levelezése). Századok, 1983. 
5 5 8 - 5 9 9 . 
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magyar nyelvű kultúra buzgó képviselőjévé. Az a szerep, 
amelyet az irodalmi folyamatban játszik, számunkra most 
mégsem ebből a szempontból vet fel problémákat. 

Ha az imént — Baróti Dezső nyomán — a fiatal Fekete 
Jánosról mint Amadé László műveltebb, annak világias 
tendenciáit merészen, sőt, vakmerően folytató utódjáról 
szóltunk, utaljunk most a nem kevésbé lényeges különbsé-
re is a nyugat-magyarországi gazdag nemesek szellemi köze-
gétől és szokásrendjétől el nem távolodó idős báró és az 
ifjú gróf között, aki (mint utaltunk rá) költői pályakezdése 
elején a hatvanas évek gáláns, frivolságtól sem mentes, bécsi 
társaséletének egyik kedvence volt. Joggal gondolhatjuk, 
hogy a költészet — a francia nyelvű költészet — művelésével 
társasági hírnevét igyekezett gyarapítani : az eleganciához és a 
világfisághoz bizonyosan hozzátartoztak azok a verses apró-
ságok, epigrammák, ötletek, apró széptevések, üzenetek vagy 
leírások, amelyeket az 1781-ben kiadott Mes Rapsodies című 
gyűjteményében, főleg az első kötetben olvashatunk. Ha az 
irodalmi hírnév a társasági tekintélyt növelte, mi sem járult 
jobban ehhez hozzá, mint a század legnevesebb írójával való 
kapcsolat.56 Fekete János már 1765-ben meglátogatta 
Voltaire-t, s az elkövetkező években verses levelezés is kiala-
kult a ferney-i patriarcha és az ifjú magyar arisztokrata 
között, aki versküldeményeihez időnként néhány láda tokaji 
bort is mellékelt. S habár az a Kazinczy által lejegyzett s 
egyben kétségbe is vont történet, mely szerint Voltaire meg-
jegyezte volna, hogy magyar tisztelőjének bora jobb, mint a 
verse, ilyen éles fogalmazásban valóban csak Fekete János 
öniróniára való hajlamáról árulkodó anekdota, azt azért 
joggal jegyzi meg Claude Michaud, hogy az egyik 1768-as 
Voltaire-levélben a versek és a bor együttemlegetése nem 
nélkülözi a gúnyoros élt, mégha az csak egy pillanatra villan 
is föl a levél szövegében. E mintegy két évig tartó levelezést 

56 Gyergyay Albert: Un correspondant hongrois de Voltaire : Le 
comte Fekete de Galantha. Studies on Voltaire, Genf, 1963. 779—793. 
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kár lenne túlértékelni: Voltaire-nek nyilván jól esett a távoli 
és ismeretlen ország művelt főurának hódolata, de nincs 
arról szó, hogy valamiféle lényeges szellemi kapcsolat alakult 
volna ki közöttük. Voltaire udvarias levelei egy nagy író 
rutinos ujjgyakorlatai, de Fekete Jánost is túlzás voltaire-iá-
nusnak tekinteni: a hatvanas évek francia nyelven verselő 
ifjú poétája a jelek szerint nemigen tartozott Voltaire művei-
nek és filozófiájának alaposabb ismerői közé. 

De ha (ami valószínű) az irodalom világához az ifjú grófot 
a társasági divat vitte is közel, a jelek arra utalnak, hogy az 
irodalomhoz ennél sokkal több köze volt. Ha nem lett is 
jelentős költő — tulajdonképpen költő sem nagyon lett —, az 
irodalommal való kapcsolata mély és intenzív kapcsolat volt 
már a kezdetektől és az is maradt élete végéig. Ebből a szem-
pontból különösen figyelemre méltó, hogy ez az európai 
literátorokkal szoros és állandó kapcsolatot tartó arisztok-
rata mintha erőteljesebb szálakkal kapcsolódna a (társasági 
presztízs szempontjából természetesen teljesen közömbös) 
magyar irodalmi tradícióhoz, mint itthon élő és elsősorban 
magyarul író kortársai. Tények tanúsítják, hogy alapos 
ismerője a XVII. századi magyar költészetnek, Gyöngyösi 
István munkásságának nemcsak tisztelője, de — már a hat-
vanas évek közepétől készülő magyar verseinek tanulsága 
szerint — követője is. Franciára fordítja Beniczky Péternek a 
Szabadságrul című versét és különösen figyelemre méltó, 
hogy tisztelettel idézi meg egyik költeményében a Szigeti 
veszedelem költőjét. Nem tudni, mennyire ismerte művét, de 
azt tudni, hogy a költő Zrínyi Miklóst kevesen ismerték és 
még kevesebben dicsérték a XVIII. század magyar irodalmá-
rai közül. 

Fekete János költői pályája a hatvanas években indult 
tehát, s bár szinte kezdetektől fogva verselt magyarul is (első 
magyar verseinek egyikét 1765 körül írta, mint ifjú házas, és 
benne alighanem első hűtlenkedéseinek egyikéről számol be), 
munkásságának előterében akkor azonban egyértelműen a 
francia nyelvű verselés állt. Művei időrendjét csak hézagosan 



276 Bíró Ferenc 

ismerjük, de vannak adatok, amelyek megerősítik Kovács 
Ilonának, a Fekete Jánosról szóló legújabb és alapos tanul-
mány szerzőjének a véleményét, hogy a Mes Rapsodies-ban 
közölt s datálatlan írások jelentős része a hatvanas években 
készülhetett. így nagy valószínűséggel akkor keletkeztek azok 
a művei is, amelyek a mi szempontunkból a legfontosabbak: 
verses történetei, conte-jai, amelyek a Mes Rapsodies második 
kötetében láttak napvilágot. 

Az elbeszélt történetek nem Fekete János leleményei (forrá-
sait általában ő maga jelöli meg),57 de ez semmit nem változ-
tat azon a körülményen, hogy az elvilágiasodásnak a század-
közép nemesi irodalmában megfigyelhető tendenciája itt 
nagyot lépett előre : voltaképpen a magyar erotikus irodalom 
legmerészebb és a szavakat — mégha francia szavakról van is 
szó s ha csak kezdőbetűkkel jelöli is őket — sem túl szégyen-
lősen válogató darabjairól van szó. Jellemzésül íme két kis 
történet foglalata. A „Csaknem épületes erkölcsi mese" arról 
szól, hogy egy szenvedélyes természetű özvegy ( „ . . . mon 
С. . . est un gouffre / Qui ne veut s' assouvir jamais") 
hogyan osztja meg kegyeit igazságosan két szeretője között 
— megosztván közöttük a napszakokat és testének azon 
réseit, amelyek alkalmasak szerelmi örömök nyújtására. 
„Az ügyes szobalány" ügyessége pedig abban áll, hogy túljár 
a természettől bőkezűen ellátott és méreteit az úrihölgyeknél 
anyagiakért hasznosító szépfiú eszén — kevés pénze lévén 
csak egy viszonylag kis részt tud megvásárolni az óhajtott 
instrumentumból, de a megfelelő pillanatban egy váratlan 
tűszúrással előidézett erőteljes mozdulat neki is ugyanazt 
juttatja, mint amit úrnője kapott. A hasonló jellegű történe-

57 A forrásként idézett szerzők hosszú sora főleg franciákat tar-
talmaz (Jean de La Fontaine, Voltaire, Stanislas Jean Bouffiers, 
Jean Baptiste Grécourt, Claude Joseph Dorât, Scarron), de merített 
Bocaccio-tól és Wieland-tól is. Kovács Ilona kutatásai nyomán a 
Fekete János által kiaknázott szerzők közé tartozott még Guillaume 
Chaulieu, Saint-Lambert és maga de Ligne herceg is. Lásd Les contes 
libertins du comte János Fekete, sajtó alatt az Acta Litteraria-ban. 
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tek között találunk olyanokat is, amelyeknek szerzetesek a 
főszereplői, vagyis: Fekete Jánosra már nem jellemző az a 
tartózkodás, amely a századközép nemesi íróinak sajátja volt 
az egyházak vonatkozásában - szabadszájúságának időn-
ként durván antiklerikális éle van. A halleluja szó eredetét 
elbeszélő kis történetről nagyon keveset mondunk, ha azt 
mondjuk, hogy rendkívül profán történet. 

Az elmondottak alapján nyilván joggal merül fel a kérdés: 
a századközép művelt magyar nemességének az a törekvése, 
hogy tágabb teret biztosítson magának az egyházias kultúrá-
val szemben, vajon az i f jú Fekete János szabados költészeté-
vel nem érkezett-e el ama határpontok valamelyikéhez, hogy 
immár egy új minőségbe való átlépésről kellene beszélni. 
A kérdés jogosultsága nyilván nem vitatható, hiszen a kor 
nemesi irodalmának művelői ugyan viszonylag gyakran nyi-
latkoztak meglehetősen szabadon, és időnként elfogulatlanul 
érvényesítették a maguk ízlését, attól azért távol voltak, hogy 
semmibe vették volna a vallásos gondolatkört és érzületet. 
Az imént emlegetett műveket olvasván viszont nyilvánvalóan 
olyan világban járunk, amelyre a vallásos tudatvilág értékei-
nek semmiféle befolyása nincs. 

Fekete Jánosnak a hatvanas években írott műveivel azon-
ban nem érkezett el az áttörés pillanatainak egyike sem. En-
nek az áttörésnek nyilván nem lehet kritériuma önmagában a 
hagyományos világkép értékrendjének, ill. az általa sugalma-
zott erkölcsi normáknak mégoly szélsőséges megsértése — az 
értékrend vagy a normák megsértése ugyanis éppen úgy érin-
tetlenül hagyja azok világnézeti alapjait, ahogy egy bűn elkö-
vetése sem ingatja meg egy társadalom erkölcsi konszenzusát. 
A késő barokk világ felbomlása akkor éri el a kritikus pontot, 
amikor az alapokat érik a támadások. Hangsúlyozandó, hogy 
egyáltalán nem az a lényeges, hogy ez a támadás a szó hétköz-
napi értelmében is botrányos legyen, sőt: az igazán fontos 
nem a támadás hevessége, hanem annak mélysége — gondola-
tokkal való igazolása. Némileg rokon helyzetet ír le Nagy 
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Péter a XVIII. századi francia „libertinage"-ra vonatkozó 
vizsgálódásait összegezvén; a szélsőséges erkölcsi szabados-
ság „est comme le degré zéro de la prise de conscience: la 
negation d 'anciennes valeurs qui aplanit le chemin devant 
de nouvelles . . ,"58 Fekete János később és politikusként a 
felvilágosult rendiség jellegzetes képviselője lesz ugyan, de a 
késő barokk utolsó évtizedének libertinus költőjeként csak a 
régi érték tagadására szorítkozott, — a régi gondolkodás és 
erkölcs semmibe vételével ő is inkább csak az utat egyengette 
az új eszmék előtt. 

A magyar irodalom történetében a felvilágosodás tényle-
gesen akkor veszi kezdetét, amikor az írók nem csupán meg-
sértik a hagyomány értékrendjét, és erkölcsi normáit, hanem 
amikor az új eszmék kezdik el foglalkoztatni az írástudókat 
s amikor ők (a hagyomány hatalmával küzködve) elszánt 
kísérleteket tesznek arra, hogy bebizonyítsák új elképzeléseik 
megalapozottságát és racionalitását. Fekeke János csak meg-
sértette a hagyományt, de gondolatilag nem igazolta táma-
dását - a hazai szellemi életen kívül élvén nyilván nem is 
érezte szükségesnek azt. 

Az 1770-es esztendő körül azonban már jelen vannak e 
szellemi életben azok a művelt nemesek, akik végrehajtják 
ezt a fordulatot, azaz: akik nem csupán megsértik a társada-
lom régi és megszokott értékrendjét, de új erkölcsi, ideológiai 
és filozófiai elképzeléseknek hangot adva egy új gondolkodás-
módot alapoznak meg. 

58 Péter Nagy: Libertinage et révolution. Paris, 1975. 154. 


