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Rokokó. Ismételten volt szó ebben 
a folyóiratban a nyugaton mai nap 
nagyon fölkapott barokk-költészetről, 
stílusról, az ezzel foglalkozó tudomá-
nyos irodalomról. Főként Weisbach 
híres könyve (Barock als Kunst der 
Gegenreformation) állt az érdeklődés 
középpontjában. Hozzá kapcsolódva 
Horváth János rendkívül érdekes, ön-
álló kutatáson alapuló magyar barokk-
cikket tett közzé e hasábokon. Saját 
magam mind Weisbach könyvével, 
mind a többi nevezetesebb barokk-
művel behatóbban foglalkoztam itt. 
Csak a barokk lehet kiindulópont a 
rokokó ismertetésénél is, mert már 
Weisbach is úgy jellemezte jelzett mun-
kájában a rokokót, hogy ez mintegy 
női párja a férfiasabb barokknak : be-
lőle indul ki vagy legalább is fölváltja, 
időrendben közvetlenül utána követ-
kezik. Kecsesebb, finomabb, ügyesebb 
s bizonyos szempontokból tökéletesebb 
is, mint a nehézkesebb barokk. Mielőtt 
azonban ennek az iránynak behatóbb 
jellemzésére rátérnénk, föl kell még 
említeni egy-két alapvető legújabb 
munkát, amely a barokkal foglalko-
zik s így mintegy kiegészítésül szolgál 
a régebbi cikkekben kifejtettekhez s 
támpontul a rokokóról mondandókhoz. 

Ilyen fontosabb újabb mű mindenek-
előtt a hírneves olasz esztétikus és 
irodalomtörténész, Benedetto Croce kis 
könyve «Der Begriff des Barock. Die 
Gegenreformation», amely egy, Zürich-
ben 1925-ben tartott előadását adja 
nyomtatásban (Europäische Biblio-
thek. I I I . Serie 12.). Ebben határozot-
tan állást foglal a legtöbb modern 
barokk-kutatással szemben, sőt Weis-
bach művét is érinti, noha ennél mel-
lőzi az igazán érdemleges kritikát s csak 
elsíklik mellette. Nézetének lényege az, 
hogy a barokk szót eredetileg nem 
használták egy bizonyos stílus meg-
jelölésére, sőt inkább a stílustalansá-
got, ízléstelenséget mondták barokk-
nak. Nem is onnan vezeti le a szót, 
ahonnan általában szokták, hanem a 
középkori szillogisztikus formák (4. 
modus, 2. figura) egyik elnevezéséből: 
baroco 1 A «Crusca» szótárára s a nagy 

francia Encyklopédiere hivatkozik a 
szó régebbi használatát illetőleg. Sze-
rinte lehet ugyan barokk-művészetről 
beszélni, de mindig tudatában maradva 
annak, hogy az igazi művészet nem 
lehet barokk s ami valóban barokk, 
az ellentéte a művészinek ! Látjuk te-
hát, hogy Croce-ben hatalmas szó-
szólója akadt a régebbi iránynak, amely 
tudni sem akart a barokk művészi 
értékéről, züllésnek, romlásnak tekin-
tette más iránnyal, a klasszikussal és 
klasszicizálóval szemben. Az ellen-
reformációt sem ismeri el mögötte álló 
mozgató erőként, amint ez épen Weis-
bach művéből következnék. Szerinte 
csak olyan országokban juthatott ura-
lomra ez a stílustalanság, hol züllésnek 
indult abban az időben minden : Itália 
mellett Németországban (míg Francia-
s Angolország meglehetős sikerrel küz-
döttek ellene). 

Ezzel szemben egy újabb német iro-
dalomtörténet, Ferd. Jos. Schneider 
műve, «Die deutsche Dichtung vom 
Ausgang des Barocks bis zum Beginn 
des Klassizismus 1700—1785» (Stutt-
gart 1924), nagyon alaposan és meg-
győzői eg mutatja ki a barokk-költészet 
uralmát a 18. században is, főleg Klop-
stocknál. A híres és ma már senkitől 
sem olvasott «Messias»-t meglepően új 
beállításban adja : igazi barokk-eposz-
ként, melyet csak így lehet egészen 
megérteni. Tényleg tagadhatatlan és 
feltűnő rokonság mutatkozik a barokk 
templomi művészet és a «Messias» kö-
zött. Az a hatalmas tömegeket mozgató 
erő, amely a megnyílt ég végtelenjébe 
ragad, az a mindenáron hatni akaró, 
illúziót kikényszerítő módszer, a ba-
rokk-művészetnek sok jól ismert fogása 
közös a képzőművészet akkori alkotá-
saival. Egy új, komoly, fenséges, dics-
fénnyel övezett, lelkes és lelkesítő ke-
resztény mitológia dolgozik itt. Önkén-
telenül azt kérdezzük : s mindez a 
protestáns Klopstocknál? Nincs-e hát 
mégis igaza Crocenak, mikor a barokk-
nak az ellenreformációval való össze-
függését tagadja? No de ez csak lát-
szat, mert egészen más ponton kell 
eldőlnie e nagy vitának az eredetet 
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illetőleg. Az, hogy a protestánsok is 
átvettek egy ilyen stílust, egészen ter-
mészetes lehet, döntő érvül semmikép 
sem szolgálhat. Élénk érdeklődéssel 
fordulhatunk mindezért a közismert 
Teubner-cégnek 1926 végére igért Dil-
they-kiadványa felé, amely a nagy 
Gesammelte Schriften-sorozat I I I . kö-
teteként épen az idevágó értekezéseket 
nyujt ja: «Studien zur Geschichte des 
deutschen Geistes, vornehmlich iin 
17. und 18. Jahrhundert». Hozzászólt 
azonban a kérdéshez az ugyanebben 
a kiadóvállalatban 1926-ban megjelent 
«Barock und Rokoko in der deutschen 
Dichtung» c. mű is (Gewalten und Ge-
stalten 4), melyet a Napkelet olvasói 
előtt már szintén ismert Ermatinger 
írt. Jellemző, hogy ő már tudni sem 
akar itt stílustörténetről, hanem ki-
zárólag szellemtörténeti oldalról akar 
hozzáférkőzni a barokk-költészet pro-
blémájához. A barokk-korbeli német 
költészet lényegét, nem pedig stílusát 
akarja kidomborítani. Ehhez pedig 
szükségesnek tartja a következő hát-
tér megrajzolását: vallásosság, a 17. 
századbeli költői alkotásoknak szelleme, 
a korbeli ember lelke s annak kifeje-
zésrejutása a művekben. 

Ha már most a rokokóhoz fordu-
lunk, amelyről mind Schneider könyve, 
mind Ermatinger műve bőven szólnak, 
mert hiszen mindkettő a 18. századdal 
is foglalkozik, mindenekelőtt azt kell 
leszögeznünk, hogy ennél már hatá-
rozott stílusról szólhatunk s nem kell 
megelégednünk egy negatívummal még 
az ellentétes fölfogásúak nézete sze-
rint sem. Ettől a klasszicizáló irányok 
hívei sem tagadhatnak meg egy bizo-
nyos fajtájú szépséget. 

Vigyáznunk kell azonban az át-
meneti jellegű úgynevezett gáláns-köl-
tészetre, nehogy ennek termékeivel 
összekeverjük az igazi rokokó-alkotá-
sokat. Alapvető itt még ma is M. v. 
Waldberg régi híres műve, «Die galante 
Lyrik» a nyolcvanas évekből. Legújab-
ban W. Flemming igyekezett röviden, 
tömören definiálni és leírni ezt a külön-
álló formát. (Merker-Stammler Real-
lexikon-jában, I. 6.) A «galant» szó a 
17. század 80-as éveitől a 18. század 
20-as éveiig az «elegant» és «modern» 
szóval volt egyenértékű s jelentette a 
«précieuse» társasági hangot és műve-
lődési ideált. A gáláns-költészet az 
abban az időben hihetetlenül elterjedt 
alkalmi verselésnek az a formája volt, 
melyet szerzője nem fizetségért (mint 
az igazi alkalmi költeményeket), ha-

nem pusztán úri passzióból, időtöltés-
ből űzött és a társadalmi érintkezés 
kellemeit, a «magasabb», «szellemi» 
élvezeteket akarta szolgálni vele. Jel-
lemzi az ilyen költeményt a rövidség, 
szellemes befejezés (pointe), az ügyes 
hízelgés, udvarlás, mely lehetőleg fel-
tűnés nélkül hatja át az egészet. A nő 
a célpont mindegyikben, de a költe-
mények mégsem szerelmi dalok, mert 
ilyen leplezetlen őszinteséget nem en-
ged meg a társaság előtti nagy nyilvá-
nosság. Ügyesen alkalmazott kétértel-
műségeket kedveltek bennük. Nem az 
érzelem, hanem az értelem és a kom-
bináló fantázia szövetkezése hozta létre 
ezeket a kis művecskéket. — A német 
irodalomban a francia minták uralkod-
tak (Le Pays és Benserade), de különös 
vegyülésben az olaszoktól («Pastor 
fido») kölcsönzött motívumokkal és az 
olaszos stílussal (marinizmus). Általá-
ban elég szűk keretek között mozgó 
költemények ezek s kevés motívum-
variálásából élnek meg: csókcsere, 
lopott csók visszaadása, szívcsere, szem 
mint bajokozó, panasz a hallgatási kö-
telezettség miatt, a kedves megfigye-
lése lepel nélkül, a vágyak álombeli 
teljesedése stb. Csak a belső indulat-
hullámzást igyekeznek ezek a versek 
nyelvbeli formába önteni, de nem 
őszinte, közvetlen egyszerűségben, ha-
nem ügyeskedő, természetellenes szel-
lemeskedéssel. A szóválasztásban is a 
meglepő, új, szellemes a vezérlő elv. 
Feltűnő a sok színt meg illatot, ízt 
kifejező fő- és melléknév, sőt ezeknek 
halmozása (összetételek is, mint már-
ványfehér, elefántcsontfehér, divato-
sak), szójáték, fokozás, hasonlat, alle-
gória. A verstechnika fejlett, de egy-
oldalú. A rímre sokat adnak. Mester-
kélt játék folyik az egyszerűbb mű-
fajok strófáinak cifrázásával. Az epi-
gramm (alexandrinusokban s a szokott-
nál hosszabb formában) nagy szerepet 
játszik. Kedvelt a költői levél is. Itt 
Voiture a középeurópai minta. Német-
országban főként Hofmannswaldau a 
csodált vezér, kit legtöbben követnek. 
Teoretikus művek közül érdemes Neu-
meister poetikáját kiemelni (1707) : 
«Die allerneueste Art zur reinen und 
galanten Poesie zu gelangen». Gáláns 
regény is divatba jött. Ez elsősorban 
erotikumban nyujtott merészet s el-
ítélendőt. Az egész iránynak a racio-
nalizmus és a pietizmus vetett végett. 
Újra ki kell azonban emelni, hogy a 
gáláns költészet késői barokk, nem 
pedig rokokó. Nálunk tiszta formájá-
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ban nagyon kevéssé hatott, aminek 
egyik oka bizonyosan a szalon-élet s 
a " fejedelmi-udvari barokk-társaság 
hiánya. Még az is, mit nálunk néha 
annak neveznek, csak távolról emlé-
keztet a nyugati mintákra. 

A rokokóval sem vagyunk sokkal 
különbül. Ez pedig csodálatos annyi-
ban, amennyiben hihetetlen módon el 
voltak nálunk terjedve a reprezentatív 
rokokó-írók müvei. Schneider föntebb 
idézett könyve Wielandot állítja a 
német rokokó középpontjába s a ba-
rokk- meg a rokokó-stílus összehasonlí-
tásának alapjául egyrészről «Messias»-t, 
másrészről az «Oberon»-t választja. Ter-
mészetesen Wieland regényei, verses 
elbeszélései bőven szolgáltatnak még 
kitűnő példákat. Köztudomású, hogy 
nagyobb főúri könyvtáraink leg-
nagyobbrészt 18. századi művekben 
gazdagok. A francia írók mellett azon-
ban a legelső helyet a német Wieland 
foglalja itt el. Saját megfigyelésem 
szerint is nemcsak hogy nagyon sok 
kiadásban szerezték meg műveit, ha-
nem a lapszéli jegyzetek, fönnmaradt 
naplók bejegyzései, tartalmi kivonatai 
tanusága szerint buzgón olvasták is. 
A szó szoros értelmében élő s ható író 
volt tehát nálunk Magyarországon. 

Kitűnően jellemzi Schneider a súlyos 
barokk és a játszi rokokó közti különb-
séget két jól megválasztott példával. 
Klopstock Eloa szeráfját, aki magasra-
tartott jobbjában zivatart hordozva 
viharzik át aranykocsin állva az egész 
világegyetemen, miközben haja s ru-
hája sötét felhőuszályként lobognak 
körülötte, összehasonlítja Uz Amor-
jával («Sieg des Liebesgottes»), aki 
kíséretétől körüllebegve úszik át a 
légen, miközben enyhe szellők enye-
legnek vele s szárnyaikkal hűtik kel-
lemesre a meleg léget. Avagy hason-
lítsuk össze a szeráf félelmes röptét 
az «Oberon»-beli szerelmes pár kelle-
mes légi utazásával, melyet a tündér-
király varázshintajában "tesznek meg. 
Ezt Amor irányítja, négy hattyú 
húzza s csónakhoz hasonló lágysággal 
ringatódzik a könnyű fellegeken ! Ilyen 
példák egymásmellé állítása a laikus-
sal is rögtön megérteti a barokk meg 
a rokokó közti alapvető különbséget. 

Nem nélkülözünk azonban már ko-
molyabb, teoretikus fejtegetéseket sem 
a rokokóra nézve. Hivatkozhatunk 
mindenekelőtt H. A. Korff egy újabb 
könyvére, «Humanismus und Roman-
tik. Die Lebensauffassung der Neuzeit 
und ihre Entwicklung im Zeitalter 

Goethes» (Leipzig, Weber, év nélkül: 
1924), hol a szerző azt fejtegeti, hogy 
a késői fölvilágosodáskori kultúra hihe-
tetlenül materialisztikus volt és a ter-
mészettudománytól sugalmazott hu-
manizmusa csak egy célt ismert: az 
életélvezet maximumának a keresését. 
(Ezen aztán csak a német klassziciz-
mus idealista humanizmusa változta-
tott !) Persze nemcsak valamilyen dur-
ván anyagi materializmusról van itt 
szó : az élvezetek szellemiek is lehet-
tek, de alapjában véve csak az egyéni 
gyönyört ismervén el értékesnek, mégis 
csak materialista színvonalra sülyedt 
ez a kor. Ennek a gyönyör-, élvezet-
keresésnek a jegyében áll az az egész 
kultúra, amely a 18. században a föl-
világosodásból kikristályosodott s ez 
a rokokó ! «Tudjuk is, mily jól értett 
a rokokó ahhoz, hogy az élvezet szel-
lemének megadja a legtökéletesebb 
bájt, a legcsábítóbb formát. A termé-
szettudomány szellemének rabul esett 
humanizmus" szükségkép a gyönyör és 
haszon istenségeinél, a személyszerinti 
és általános földi boldogság" legfőbb 
ideáljánál látszik horgonyt vetni. Igen, 
mint az egyház ezt folyton hangoztatja, 
ez az átka minden világi kulturának». 
Mintha napj aink emberének is szólna ez! 

Már most, ha Ermatinger előbb már 
idézett legújabb művét is segítségül 
vesszük és kissé a sorok között is olva-
sunk, a következő új tételt állíthatjuk 
föl : a barokk-művészetet az életöröm 
és az- aszketikus világmegvetés közti 
ellentét determinálja, amely benne ki-
fejezésre jut és hihetetlen feszültségét, 
erejét adja. A rokokó-kultúra már túl 
van minden ilyen küzködésen, ellentét-
érzésen ; itt már kizárólagosan az élet-
öröm uralkodik, ez győzött a közép-
kori aszkétaszellem fölött épúgy, mint 
a vallásosság fölött. A vallásosság a 
rokokó emberénél legjobb esetben külső 
máz, megszokás ; az egyházi forma-
ságok megtartását az illem, a társaság, 
az akkori szociális berendezkedés kí-
vánja, de épúgy azt is követeli, hogy 
komolyan ne vegyék, hol az ember 
földi örömeinek, boldogulásának vala-
mikép útjába kerülhetne. A barokk-
stílusnak a fönt kifejtett belső feszült-
ség dinamikus jelleget kölcsönöz : lö-
kés és ellenlökés váltogatják egymást. 
Az erőellentétek kirobbantása közben 
keresi a maga útját. Minden lobogó 
szenvedélyesség mellett így valami gör-
csös erőltetettség jut bele. «Erő tör 
égnek, de súlyosan ránehezedő nyo-
mást szenved, úgyhogy csak hallatlan 



191 

erőlködés közben bír emelkedni, mint 
a csavarodó oszlop, amely, ahelyett, 
hogy egyenesen meredne a légbe, ke-
serves fordulatokban, mindig újra a 
földhöz visszakényszerítve, kénytelen 
feltörni.« Egészen más a racionaliszti-
kus rokokó helyzete. Az ész, az érte-
lem határozza meg a stílust is. Ennek 
hatása oldó is, meg rendező is : oldó, 
amennyiben a feszült erőltetettség en-
ged a való élet természetes követelmé-
nyeinek ; rendező, amennyiben az ér-
telem teremtette világrend törvény-
szerűsége igába hajtja a kis világot : 
a műalkotást is. A logikus fejlesztés 
lesz itt is jellemzővé és a rokokó-köl-
temények a matematikai módszer ra-
cionális gondolatmenetére emlékeztet-
nek. Ermatinger érdekes párhuzamot 
von ismert barokk- meg rokokó-költe-
mények közt, kimutatva, hogy az első-
ben dinamikusan emelkedő variációi 
mutatkoznak egy ellentétes gondolat-
párnak, haladás s belső kauzalitás nél-
kül, úgyhogy az egyes verseket bízvást 
föl lehetne cserélni. A rokokó-költe-
mény viszont szigorú logikus sorrend-
ben építi föl a gondolatmenetét. Nem-
csak a lírában, hanem a regényben is 
mutatkozik ez. A rokokó-regények 
(például Wieland művei) rendkívül egy-
szerű, könnyen áttekinthető elv sze-
rint vannak felépítve, de a külsőleges, 
zavaros cselekménysorozatról át is van 
téve a hangsúly a belső, lélektani fej-
lődésre. Az érzéki és értelmi erők har-
móniábahozása a cél, a föladat. A ro-
kokó-írót az ember érdekli, kevésbbé a 
cselekmény. Az ember lelkének teljes 
megismerése, analizálása érdekel min-
denkit. A lélektani tudás megerősödött, 
nőtt ; az ösztön, a szenvedély, a kü-
lönböző lelki erők hatásai, azok harca, 
játéka lekötik a figyelmet. Gazdag sok-
féleség váltja föl a régebbi merev típu-
sokat ; az egyéni mindinkább tért 
nyer. 

Sohasem hatol azonban ez a rokokó-
lélektan valóban a dolgok mélyére. 
Minden fölött az értelem uralkodik 
ellentmondást nem tűrően. Amint a 
racionalisztikus világnézet a világegye-
temet valami kitűnő óraműnek volt 
hajlandó tekinteni, úgy az emberi lé-
lekben is a különböző «lelki képessége-
ket» mint szépen elkülönített erőket 
egymásmellé rendezve képzelte el. 
Egyik-másik előretörhet, ideig-óráig 
tartó tévelygést idézhet elő, de azután 
megint szépen kiegyensúlyozódik min-
den. «Minden a világos napfényen ját-
szódik le és a racionálisan áttekinthető 

felszínen mozog». Ebből következik, 
hogy a rokokó birodalma a kecses, a 
bájos, mert ez maga harmónia, rend. 
Az úgynevezett anakreontika meg a 
Gessner-féle idill-költészet hatása ezen 
alapul. Viszont lehetetlen e nemben 
minden nagy, minden gigantikus, min-
den végzetszerű, igaz s nagy szenvedély. 
Jellemzi a rokokó-lírát egy bizonyos 
realizmusra való törekvés is (rokokó-
realizmus), amely a drámában és a 
regényben még feltűnőbben mutatko-
zik. Valóságos individualizáló nyelv 
válik általánossá a személyek meg-
szólaltatásánál. A versben a barokk 
kemény ütemeit fölváltja ugyan a ke-
cses könnyedség s a játszi, a szépen 
lejtő, táncra emlékeztető ritmus na-
gyon jól, természetesen sikerül : mégis 
érezni mindenütt a határt; béklyóba 
van szorítva az ütemre lépő láb, úgy-
hogy túlságosan szabad mozdulatra 
képtelen. A rokokó-vers rövidlélekzetű. 
A versforma nem fedi természetesen, 
könnyedén a gondolat idomait, hanem 
páncélként szorítja ; a gondolat kény-
telen alkalmazkodni a konvencionális 
formához. Lehetetlen olyasmi, mint 
későbbi költőknél, kiknél a gondolat 
és a hangulat finom árnyalataihoz si-
mulón akár minden verssor más és 
más, aszerint, amint a szükség kívánja. 
A rokokó-forma nem veszi tudomásul 
az eszme vagy hangulat követelményeit. 
Az egyéninek itt útjába áll a raciona-
lisztikus egyformaságratörekvés. Az 
egyént a rokokó-társadalomban hason-
lókép megöli a konvenció ; a társada-
lom, azaz a jó társaság az Isten, ennek 
a bálványnak áldoznak föl mindent. 

Igazi, nyugati értelemben vett tiszta 
rokokó-költészetben sem vagyunk gaz-
dagok s ez talán csak mellettünk szól: 
a külső formának ez az istenítése és ez 
a raffinált, hazug, materialista gyönyör-
filozófia, amely a külszínt bámulatosan 
meg tudta őrizni, nem nekünk való 
volt. Érdekes, hogy még azok a jelen-
tősebb magyar írók is, kik a rokokó 
befolyása alatt álltak, mennyire hajol-
tak arra, hogy a realizmust túlhajtva, 
őszinte magyar vaskosságba játsszák 
át. Nem úgy szomszédaink, az osztrá-
kok. Nem hiába ők a legkönnyűvérűb-
bek az összes német törzsek között, 
bámulatosan jól állt nekik a rokokó-
divat és elemükben voltak a színes 
élethazugságok világában. Ők csodá-
latosan sokáig élték a rokokó-kultúra 
napjait, sőt mintha még ma is meg-
lennének ennek nyomai náluk. Mi 
sem természetesebb, minthogy náluk 
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született meg egy olyan modern rokokó-
regény, amely minden tudományos ér-
tekezésnél jobban megmutatja, hogy 
mi e stílus és kultúra lényege, melyből 
gyorsabban s könnyebben megismer-
hetjük a rokokó-szellemet mint min-
den más nehézkes fejtegetésből. Róbert 
von Ehrhart bécsi írónak egy 1926-
ban megjelent regényére gondolok: 
«Das Erlebnis des Onkels Ladislaus» 
(Berlin, Wegweiser), amely már külső 
kiállításával, a kötésével, betűtípusá-
val, rajzaival is csak úgy ontja magá-
ból a rokokó-hangulatot. Kitűnő ér-
zékkel választott egyetlenegy estélyt 
hátterül, mert ez a társadalmi érint-
kezés a rokokó lényege; az egész 
rokokó-kultúra egyetlen nagy, kitű-
nően rendezett, ízlést, csínt, úri mo-
dort mutató ünnepélyhez hasonlítható, 
hol mindenkinek s mindennek megvan 
a maga kijelölt helye, hol inkább életét 
adná minden résztvevő, semhogy a 
harmóniát egy ballépéssel is rontsa. 
Kitűnő érzékkel vázolja a szerző ezt 
a színeknek (a női- és férfiruhák szín-
pompáját mesterien tudja elénk vará-
zsolni) és a mozdulatoknak (egy nagy, 
végtelenül ügyes, kecses tánc, ez az 
egész estély, sőt ez az egész regény-
cselekmény is), a látszatnak és a szín-
játszásnak, az érzelemnek és a zené-
nek hódoló egész világot. Egyetlenegy 
dologban vét a rokokó szelleme ellen : 
regénye drámai fordulatot vesz s egyik 
alakja a szegény, púpos férj, ki imá-
dott szép if jú neje kedvéért gyilkos-
ság árán is megmenti felesége kedves 
udvarlójának életét, valódi hőssé emel-
kedik, amilyent pedig a rokokó nem 
ismert. Ilyen önmegtagadás, ilyen ön-
feláldozás ismeretlen volt a rokokó-

világban, hol a legraffináltabb önzés 
uralkodott. Viszont az a mesterien ki-
élezett élethazugság, amilyennel épen 
ennek a púpos hősnek a sorsa szolgál, 
azaz nemcsak az övé, hanem feleségéé, 
felesége udvarlóié, az egész csillogó, 
nevető, ütemre lépkedő, bókoló tár-
saságé, az valóban rokokó-ízű. 

Itt nyílik megint alkalom sokat-
mondó összehasonlításra. Nálunk Tor-
may Cecile ért mesteri módon ahhoz, 
hogy a mi sajátos magyar rokokó-
világunkat megelevenítse. De milyen 
különbség a nyugati rokokóhoz képest! 
Annak előkelően túlfinomult romlott-
sága hiányzik emitt. Tormay Cécilenél 
csak az igazán úri gesztusok emléke él, 
melyekben nyugaton bizony nem volt 
túlgazdag ez a kor ! Mondhatnók : 
magyar lovagiasságtól és magyar egész-
séges életösztönöktől korrigált rokokó 
ez. És ez a valóságban is valahogy így 
volt. S mintha az osztrák szerző szin-
tén megérezte volna ez t : regényének 
van egy nagyon szimpatikus magyar 
mellékszereplője, ki kissé rusztikusnak 
tetsző hangon szokott ugyan megszó-
lalni a többihez képest, de épen ebből 
őszinteség sugárzik, szinte jól és biz-
tonságban érezzük magunkat e magyar 
úr közelében, ki bizonyos dolgokban 
különb úr a tetszetősen mozgó s be-
szélő nyugati báboknál és csak úgy 
árad belőle a leplezetlen, jóakaratú 
barátság érzelme, amely ilyen őszinte 
formában nyersnek tetszik a többiek 
letompított érzelemnyilvánulásai mel-
lett. Ilyen és hasonló dolgokból meg-
érthetjük, hogy miért nem lehetett 
nekünk igazi rokokó-költészetünk, de 
egyben beláthatjuk azt is, hogy ezt 
semmikép sem kell sajnálnunk. 

Koszó János. 
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