
K R IT IK A

B Ó D I K A T A L IN

K épek, szövegek, olvasatok\ 
szerk. Bartha-Kovács Katalin — 
Penke Olga — Szász Géza

A magyarországi felvilágosodás-kutatásokban -  különböző hangsúlyokkal ugyan -  
mindig jelen volt a francia filozófia és irodalom hatásának vizsgálata a magyar szer
zők életművében, de magyarul olvasni a 17-18. századi francia kultúra szövevényes 
összetettségéről, egyes művészeti ágak korabeli jelenségeiről, a tudománytörténet 
meghatározó szakaszairól, a legjelentősebb alkotók oeuvre-jeiről ma is alig lehet. A ma
gyarországi modern filológiák sajátos helyzetben vannak: tudósaik és kutatási témáik 
(látszólag) sokkal erősebben kötődnek az adott idegen nyelv kultúrájához, semmint 
a magyarországi kultúratudományok kérdésfeltevéseihez, így az adott idegen nyelven 
írt tanulmányok, kötetek itthon szükségképpen és méltatlanul mérsékelt visszhangot 
keltenek. Holott kérdésfeltevéseik, elemzéseik, kutatásaik bizonyosan megterméke
nyítő hatásúak lehetnének a magyar nyelvű tudományosságban, hiszen jellemzően 
egészen más perspektívából és hihetetlenül gazdag szakirodalmi apparátussal közelí
tenek adott korszak, illetve adott kérdéskör elemzéséhez -  pontosan az idegen nyel
vű kultúrák ismeretének köszönhetően. Éppen ezért kiemelkedő kezdeményezés 
a Szegedi Tudományegyetem M agyar-francia felvilágosodás kutatócsoportjának tanul
mánykötete, hiszen magyar nyelven teszi hozzáférhetővé a 17-18. századi francia 
és magyar kultúra kutatásainak időszerű kérdéseit azáltal, hogy különös hangsúlyt 
fektet az irodalom- és az eszmetörténet mellett a társművészetek (például a festé
szet és a kertművészet) tanulmányozására.

Bár a kötet tanulmányait a szerkesztők nem rendezték tematikus csoportokba, 
mégis látványosak bizonyos csomópontok, amelyek a szerzők közös kérdésfeltevé
seire utalnak. Számos tanulmányban erőteljesen körvonalazódik a cím hármasságát 
egyszerre érvényesítő értelmezői pozíció, amely a műalkotásra (jellemzően a fest
ményre, illetve a kertre) mint látványra és mint esztétikai élményre mutat rá a 18. 
századi kritikai diskurzusokban és kommentárokban. A problémafelvetés arra figyel
meztet, hogy a felvilágosodás irodalmának tanulmányozásában kifejezetten megter-
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mékenyítő a képzőművészetek recepciójának, fogalomkészletének vizsgálata, ami 
pontosabban körvonalazhatja a korszak művészetfogalmának alaptéziseit, a horati
usi ut pictura poesis-elv nem elsősorban irodalmi, hanem képzőművészeti irányból 
történő szemrevételezését. Ezeknek a tanulmányoknak a vállalása ráadásul azért na
gyon izgalmas, mert esetenként közismert alkotókat választanak tárgyul (Watteau, 
Diderot, Kazinczy), ám szempontjaik az életművek kevésbé közismert területeire vi
lágítanak rá éppen a vizuális kultúra korabeli szerepének hangsúlyozásával. Bartha- 
Kovács Katalin a köztudatban a rokokó festészet közhelyével megjelölt Watteau 18. 
századi recepciótörténetét tárja fel tanulmányában a melankólia és a mesterkéltség 
fogalmainak középpontba helyezésével. Watteau eleve különleges példája a befogadás 
diakronikus rétegzettségének és a művészeti érték radikálisan változó fogalmának: 
míg Diderot élesen kritizálja modorosságát és túlzott fantáziáját, addig a 19. század 
közepén például a művészetkritikus Goncourt testvérek, illetve neves költők, például 
Baudelaire és Verlaine, romantikus mítoszt teremtenek figurája köré, elsősorban me- 
lankóliájának hangsúlyozásával. A tanulmány tétje -  amellett természetesen, hogy 
a már önmagában izgalmas értelmezéstörténet kevésbé ismert vonatkozásaira is rá
mutat -  a 18. századi esztétikai fogalmak képzőművészeti kontextualizálásában van: 
a modor, a stílus, a kellem, a báj, az ízlés, a tudom-is-én-micsoda koncepciói tehát a 
festészet és a festészetkritika irányából válnak láthatóvá, ami párbeszédet ígér a ma
gyarországi esztétikatörténeti tárgyú kutatások napjainkban rendkívül élénk Shaftes- 
bury- és Burke-recepciójával.

További három írás kapcsolódik közvetlenül Bartha-Kovács Katalin kötetindító 
elemzéséhez, amelyek hasonlóképpen a képzőművészet speciális kérdései szempont
jából engednek rálátást a francia felvilágosodásra. Prohászka Erzsébet Diderot Sza
lonjainak diskurzuselemzését végzi el a bizonytalanság nyelvi formáinak megmutatásá
val, ami a képi fordulat óta megkerülhetetlen ekphraszisz műfajának és módszertaná
nak történeti tanulmányozását gazdagítja, illetve szintén rögzíti Diderot művészeti 
tárgyú írásainak alapvető fontosságát a 18. századi irodalom és művészetek vizsgá
latában. Hasonlóképpen Diderot a tárgya Székesi Dóra szintézist felvállaló tanul
mányának, amely a képzelet fogalma felől közelít a francia filozófushoz. Diderot 
számos elméleti munkájában járja körül a képzelet problémáját, amely végeredmény
ben történeti antropológiai szempontból nyeri el jelentőségét többek között a 18. 
századi költészet, fiziológia és természetfilozófia kontextusában. Szűr Zsófia a mű
vészettörténet kifejezetten speciális területét vállalja fel gazdag elemzésében, amely 
a kolorit kérdéskörét vizsgálja a 17-18. századi francia művészetelméleti írásokban. 
Akárcsak a fent említett tanulmányok, ez a kutatás is sikeresen megmutatja az első 
pillantásra parciálisnak tűnő kutatási téma relevanciáját többek között művészetel
méleti, esztétikai és történeti antropológiai vonatkozásban, ugyanis a kolorit a festmé
nyek érzéki befogadásának folyamatában nyeri el a jelentőségét a korabeli tudomá
nyos diskurzusban. A gazdag történeti összefoglalást is felvállaló elemzés részleteseb
ben Diderot Chardin-értelmezését mutatja be egy sajátos paradoxon rögzítésével: míg 
a Szalonok szerzője Chardinben a valósághű festészet legkiválóbb alkotóját csodálja, 
egyúttal megfogalmazza a kolorit objektív felfoghatatlanságát és leírhatatlanságát.



Granasztói Olga az angolkert magyarországi recepciójának kezdeteiről írt tanul
mánya hasonlóképpen esztétikai-művészetelméleti perspektívából teszi vizsgálat tár
gyává a tájkerthez kapcsolódó 18. századi magyarországi reflexiókat. A kerthez mint 
műalkotáshoz ez idő tájt a festményekhez hasonló befogadói mechanizmus rendelő
dik, ám a tér bejárhatóságával s így a test intenzív jelenlétével az élmény felfokozott- 
sága még inkább érzékelhetővé válik, amelyben ráadásul az ember és természet kap
csolatának filozófiai eszménye közvetlenül megélhető és tanulmányozható. A Csáky 
család angolkertje, illetve egyáltalán a Kazinczytól is jól ismert angolkert mint az 
összművészet ígérete izgalmasan mutatja meg a 18. század végi magyar kultúra nem
csak költészeti, festészeti és kertművészeti, hanem könyvtörténeti, esztétikai és poé
tikai vonatkozásait is, a fenség fogalmának angol és német hátterű vizsgálatával.

A művészet nem közvetlenül, képzőművészeti alkotások által, hanem narratív 
szövegek elemzéseinek fogalmi és tematikai apparátusában jelenik meg Balázs Péter 
és Kovács Eszter tanulmányaiban. Balázs Péter a klasszikus kor francia utópikus 
regényeiben a művészet, a művészi tevékenység és az esztétikum helyét kutatva arra 
a következtetésre jut, hogy a jellemzően politikai, valláskritikai és morális kérdése
ket tematizáló regénytípus utópikus (vagyis a természethez való hűséget, az erényt és 
az ésszerűséget privilegizáló) gondolkodásmódja összeegyeztethetetlen a művésze
tekkel. A konklúzió azzal együtt válik fontos belátássá, hogy a tanulmány szükség
képpen olyan regényeket elemez, amelyek magyarországi recepciója teljes mértékben 
elmaradt: a következtetések a korabeli európai utópikus regény műfajának egészében, 
illetve a 17-18. századi eszmetörténeti vizsgálatokban egyaránt kiválóan kamatoztat
hatók. Kovács Eszter A két bourbonne-i jóbarát című Diderot-elbeszélés utószavának 
narratopoétikai megállapításaiból indul ki, miszerint történetíró és költő az igazság 
és a hazugság fogalmai mentén különíthetők el egymástól. Diderot életművének ösz- 
szetettsége, illetve művészetszemlélete is kiválóan megmutatkozik a tanulmány gon
dolatmenetének köszönhetően, hiszen nemcsak a mimézis szorosabb értelemben vett 
lehetőségeit, hanem az elmesélésben jelenlévő személyességet, a valós és a valószerű 
fogalmát, a drámatechnikák narrációba történő bevonását és a festészet valósághoz 
való viszonyát is tárgyalja a szerző.

A kötet második fejezete, amely öt fordítást tartalmaz, kiváló kiegészítője ezek
nek a tanulmányoknak, és nem utolsósorban megmutatja a szegedi műhely másik 
nagyon fontos feladatát, a korabeli filozófiai-esztétikai tárgyú írások magyar nyelv
re ültetésének felvállalását, természetesen szükségképpen nem a teljesség, hanem 
a jó  érzékű válogatás igényével. Kovács Eszter, Székesi Dóra és Szűr Zsófia munkái 
Diderot, La Rochefoucauld, Méré lovag és Montesquieu többek között az ízlést, 
a szellemet („l’esprit”), az etikát, az erkölcsöket, irodalom és tudomány kapcsolatát 
és az elbeszélés lehetőségeit tárgyaló írásait teszik hozzáférhetővé magyarul, amely- 
lyel nemcsak saját tanulmányaikat illusztrálják a kapcsolódó szövegek részleteivel, 
hanem közelebb visznek a korszak magyarországi recepciójának lehetőségéhez.

Önmagában is fontos, ám a fentebbi tanulmányok és a fordítások kontextusában 
találja meg igazán a helyét Pál József tanulmánya, amely témájában -  amint arra az 
előszó is kitér -  nem kapcsolódik szorosabb értelemben a felvilágosodás kutatócso
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port, illetve hangsúlyosabban a közreadott szövegek meghatározó részében érvénye
sülő 17-18. századi francia eszme- és irodalomtörténeti, illetve esztétikai tárgyú ku
tatásokhoz. Ugyanakkor azzal, hogy a tudom-is-én-micsoda fogalom késő-középkori 
kontextusainak feltárását végzi el Dante Divina Commediájának elemzésével a művé
szi kifejezésmód szükségszerű nehézségeire rámutatva, a klasszicista je  ne sais quoi- 
ról való tudásunkat árnyalja. Eszerint a középkori tudom-is-én-micsoda nem a mű
alkotás esztétikai sajátja, hanem az emberi megismerés szükségszerű gyengesége, 
nem esztétikai, hanem episztemológiai problémaként értendő. Gyimesi Timea Gilles 
Deleuze Proust-értelmezését elemző tanulmánya is hasonlóképpen csak igen távoli 
asszociációkat kelthet első pillantásra az olvasóban a tanulmánykötet törzsét képező 
témák viszonylatában. A szerző lendületes ívű elemzése, ahogyan végigköveti Deleuze 
olvasatainak állomásait, fázisaiban kristályosítja ki Proustnak az interpretációk nyo
mán felismerhető művészetfilozófiáját, amelyben ráadásul a látás tevékenységének 
változó jelentései is körvonalazódnak. Igazi hermeneutikai lecke: Deleuze Proust- 
értelmezéseinek időben történő egymásra rétegződése és egymásra reflektálódásuk 
folyamata az interpretációt végző személy irodalom- és művészetszemléletére vég
eredményben elementáris hatást gyakorol, így tehát sem Proust, sem Deleuze nem 
lehet idegen attól az antropológiai alaphelyzettől, amit a kötet más tanulmányai iro
dalom és művészetek vonatkozásában a 17-18. századra vonatkozóan rögzítenek.

Komparatisztikai szempontok érvényesülnek hangsúlyosan Penke Olga Rousseau 
magyarországi recepcióját tárgyaló, illetve Kövér Lajos és Szász Géza francia és ma
gyar fogolynaplókat elemző közös tanulmányában, ami mindkét esetben hiánypótló 
vállalkozás. Marjanucz László pedig történészként mutat példát a felvilágosodás ku
tatásának interdiszciplináris irányaira. A Rousseau önéletrajzi írásainak 18. századi 
magyar olvasástörténetét bemutató kutatás gazdag és pontosan csoportosított példa
anyaga a francia író műveinek mozaikszerű, elsősorban személyes csatornákon keresz
tül zajló befogadását mutatja. Penke Olga tanulmánya éleslátón mutat rá arra, hogy 
teljesen logikusan válik szelektívvé Rousseau recepciója a magyar felvilágosodásban: 
míg például A szavojai vikárius hitvallása különösen erős reflexiót vált ki a 18. század 
utolsó évtizedeiben, addig civilizációkritikája, amelyben hangsúlyos helye van a tudo
mányok és a művészetek visszautasításának, nyilvánvalóan nem érkezik termékeny 
talajra. A forradalmi háborúk francia és magyar tisztektől származó fogolynaplóit 
elemző tanulmány nemcsak mikrotörténeti szempontból gazdagíthatja a 18-19. szá
zad fordulójának európai eszmetörténeti kutatásait, hanem a felvilágosodás irodalmi 
műfajairól való tudást is bővítheti az útleírások, az önéletírások és a fogolynaplók 
tárgyalásával, illetve a szövegek történeti antropológiai jelentőségét is megmutatja 
az idegenségtapasztalt és a kultúrák közötti kapcsolatok vizsgálatában. Kövér Lajos 
és Szász Géza tanulmányában kiemelt helyen szerepelnek Kisfaludy Sándor Napló 
és Francia fogságom  című munkái, amelyek Debreczeni Attila sajtó alá rendezésének 
köszönhetően másfél évtizede már modern kiadásban is hozzáférhetők. A fogolynap
lók, az utazás, az idegenségtapasztalat és az ismeretlennel való találkozás kontextu
sai bizonyosan gazdagítják Kisfaludy olvasástörténeti és eszmetörténeti szempontból 
egyaránt lényeges önéletrajzi írásainak recepcióját, hiszen ebben az összetettségben



válik látványossá a szerző  sajátos műveltségeszménye, érzékenysége, s nem utolsó
sorban szubjektív szépségfogalma. Marjanucz László levéltári kutatásokon alapuló 
tanulmánya egyszerre szól politikáról, cenzúráról, sajtóról, magyar nyelvről és kultú
ráról, vagyis azokat a fogalmakat teszi tanulmánya tárgyává, amelyek nélkül nem is 
lenne érthető a 18. század utolsó évtizedének magyarországi (kultúr- és irodalomtör
ténete. A Gömör megyei rendek 1794-es iratában különös hangsúlyt kap a nemzeti 
művelődés igénye, amit a szabad könyvnyomtatás biztosíthat: az elemzés függeléké
ben helyet kapó dokumentumban M iliőt abbé világtörténetének és Blumauer Tra- 
vesztált Aeneisének betiltása a cenzúra mint intézmény tudásellenes pozíciójának 
példája lesz.

A szegedi tanulmánykötetet jól érzékelhetően nemcsak a borító fogja egybe, ha
nem olyan releváns kérdések megfogalmazása, amelyek elsősorban a francia és a ma
gyar felvilágosodás kutatásának a magyar tudományosságban eddig jellemzően nem 
ismert vonatkozásait tárják fel. A vállalkozás sikere azonban éppen ezért a nyilvános
ságban is rejlik, mindenképpen szorgalmazandó tehát egy online kiadás elkészítése, 
amelyben ráadásul helyet kaphatnának az egész kötetben nagy hangsúllyal tárgyalt 
képzőművészeti alkotások, illetve azok a dokumentumok, amelyek hely hiányában 
nem kerülhettek be a kötetbe.

(JA T E  Press, Szeged, 2012.)
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