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ugyanis megbízza Pálffy Miklóst, hogy a Zamaria és Balassi közötti egyenetlenséget békés úton 
intézze el.6 1589. jan. 21-én Ernő főherceg megküldi a nyitrai püspöknek Zamaria és Balassi 
»kérő leveleit« elrendelve, hogy a legközelebb eső királyi tanácsosokkal értekezzék ez ügyben. 
Viszont a püspök kéri Pálffyt , akit csak jóval ezután, 1589. jún. 6-án iktat tak be az érsekújvári 
főkapitányi tisztbe és akinek Zamaria ugyanez év október 29-én adta át a várat , hogy a jan. 
29-én ta r tandó értekezleten jelenjen meg.7 

A béke aligha jöhetett létre, mert a nyitrai káptalan tanúságlevele fenti intézkedés 
után kelt vagy két héttel és az eperjesi úton rendezett csetepaté is a jóval későbbi hónapokban 
folyt le. 

Egy bizonyos : Balassi ú j katonai pályafutását az érsekújvári botrány ket tévágta 
s ezután már hasztalan igyekszik újabb alkalmaztatást kapni a haditanácstól. Allástalansága, 
szegénysége, Losonczy Anna kosara, Balassa András álnok intrikái kergették aztán száműze-
tésbe, lengyel szolgálatba, ahol újra meg akarta |íezdcni vitézi életét. Tudjuk , ez a reménye is 
füstbe ment és lengyel földről is csak szép emiekekkel és gyönyörű szerelmes versekkel tér 
haza 1591-ben, hogy aztán végső elkeseredésében Esztergom falai a la t t önkéntes vitézként 
keresse a hősi halál t .8 

°Jedlicska szerint az irat a bécsi Hadi Levéltárban van. 
' Jedlicska szerint az irat a Pálffy-senioratusi levéltárban van, XV1I1/X. (f. 1) jelzésű 

csomagban. 
8 Érdekes, hogy a nyitrai kanonoki jegyzőkönyv négyféleképpen írja Balassi Bálint 

nevét : Balassy, Balassa, Ballassa, Balasy. Az üldözők közt szereplő két Pálffy egyike sem 
lehet azonos Pálffy Miklóssal, aki ekkor komáromi kapitány volt. 

MURÄNYI-KOVÄCS E ND RE 

MONTESQUIEU 

A Béke Világtanács határozata emlékeztetve Montesquieu halálának kétszázadik 
évfordulójára, oly íróra hívta fel a figyelmet, akinek saját korabeli s egyúttal egyetemes, 
világirodalmi jelentőségét az irodalomtörténeti kritika általánosságban elismeri. Amikor a 
XVIII. század francia felvilágosodása szóba kerül, r i tkán felejt jük ki a legnagyobbak név-
sorából a Perzsa levelek és A törvények szelleme írójának nevét. Most az évforduló módot és 
alkalmat ad arra, hogy nem vi ta tot t kezdeményező szerepén túlmenően sor kerülhessen 
Montesquieu egy-egy alkotásának, illetve egész életművének korszerű elemző értékelésére, 
széleskörű ismertetésére. 

Kétségtelen, hogy a haladó irodalomtörténészek nemcsak elfogadták, de gyakorta 
idézték, és igen helyesen értékelésük alapjává tették Engels tételét : »Azok a nagy férfiak, 
akik Franciaországban az elméket az eljövendő forradalom számára felvilágosították, maguk 
is felette forradalmian léptek fel. Nem ismertek el semmiféle külső tekintélyt, bármi légyen 
is az. Vallást, természetfelfogást, társadalmat, államrendet, mindent a legkíméletlenebb 
bírálatnak vetettek alá ; mindennek igazolnia kell létezését az ész bírói széke előtt, vagy 
le kell mondania a létről. A gondolkodó értelem lett mindennek egyedüli mértéke.«1 Viszont 
éppen a haladó irodalomtörténészek többnyire visszariadtak attól,2 hogy felvessék a kérdést : 

1 Engels : A szocializmus fejlődése az utópiától a tudományig. Marx—Engels : Válo-
gatot t Művek II. Budapest , Szikra, 1949, 112. 1. 

2 És ebben része lehetett annak a ténynek, hogy Marx A tűké-ben bírálja Montesquieu 
»jogi illúzióit«, a pénz jelentőségére vonatkozó megjegyzéseit (Marx Károly : A tőke I. 2. kiadás, 
Budapest , Szikra 1949, 665 1., 102. I.) Ismételten több helyütt pedig állampolitikai nézeteit. 
De úgy gondoljuk, mindenek felett, azért nem kedvelt, sőt »kényesének tekintet t téma 
Montesquieu, mert érvényes az a megállapítás, hogy ő az európai liberalizmus apja . 
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mily, ma is megvitatandó problematikát hordoz magában a Montesquieu-i életmű? Van-e 
oly vonása, amely alkalmas arra, hogy akárcsak egyes irodalmi részletkérdésekben is vezető 
vagy figyelmeztető lehessen? Holott ennek az életműnek minden darabja, akárcsak sa já t 
korában : gondolkodásra késztet. Montesquieu az író pedig érdemes arra, hogy a humanizmus 
győzelméért folytatot t ú j küzdelmeink fényénél tanulmányozzuk, és tanul junk is tőle. 

E megjegyzésekkel korántsem kívánjuk az emlék-év alkalmából előkészíteni Montes-
quieu »aktualizálását«. Véleményünk szerint a múlt írói mindig »aktuálisak« és művük, 
amennyiben értéket, annyiban gazdagító taní tást és tanulságot is ad. 

1. 

Montesquieunek háromfaj ta arcképét ismerjük. Ezek, ha az arcvonások sajátosságá-
ban meg is egyeznek, mégis három egymástól eléggé elütő módon muta t ják be, jellemzik 
azt az írót, aki »kiemelkedő helyet foglal el a francia burzsoá forradalom eseményeit elő-
készítő felvilágosítók dicső csoportjában« és aki a szovjet irodalomtörténészek véleménye 
szerint »a francia felvilágosodás irodalmának egyik megteremtője, kezdeményezője annak a 
hatalmas eszmei szabadságmozgalomnak, amely csakhamar széles folyamként hömpölygött 
végig Franciaországon«.3 

Az arcképek egyik csoportja Montesquieut a XVIII . század első felének ismeretes 
nagy fehér parókájával ábrázolja, akár a bordeaux-i »parlament« (törvényszék) elnökének 
ünnepi köntösében, akár mint Carlo Faucci későbbi festménye, a párizsi szalonok polgári 
ruhájában . A másik képmás mind az ismert, hiteles bronz domborművön,4 mind ennek 
számtalan metszet-másolatán egy szigorú és gondolkodó római szenátor vagy prokonzul 
profilját muta t j a . Végül ránk maradt egy vörös krétarajz is 1744-ből — a La Bréde-i kastély 
valamely lakójának, nem lehetetlen, hogy Montesquieu leányának rajza5 —, amelynek tágra-
nyi tot t szemű, hullámos hajú, figyelő, de magabiztos férfiúja, szinte anticipálva a francia 
forradalomnak valamely harcos politikusát idézi elénk. 

E háromfaj ta arckép ugyanazt az embert ábrázolja. Mindegyik hitelt érdemel. És nem 
csupán a kutatások, a korabeli tanúvallomások, a dokumentumok alapján, hanem mindenek-
felett azért, mert ez a háromfaj ta képmás együtt dialektikus egységben revelálja Montesquieu 
egész egyéniségét : ily többprofilú s mégis egyarcú, lelkű emberről vall a montesquieui életmű is. 

Charles-Louis de Secondât —• a gascogne-i nemes, Jacques de Secondât fia — 1689. 
január 18-án született La Bréde kastélyban. Az egykorú feljegyzések szerint a fiú születésekor 
egy koldus állított be a kastélyba, s a család azzal a kéréssel t a r to t ta ot t : legyen a fiú kereszt-
ap ja . »Egész életében emlékeztesse ez a keresztapa arra, hogy a szegények testvéreink.«6 

Ez a »legendaszerű« adat nem téveszthet meg : nem valami különlegesen demokratikus 
szellem jelzője ez, hanem inkább a XVII. század egyszerű, vidéki nemesemberei keresz-
tényi hitének megnyilvánulása. Az is bizonyos azonban, hogy nem vall a jezsuitákhoz közel-
álló vallási életszemléletre. És valóban, esztendők múltán, a vagyonos család fia közép-
iskoláit nem a jezsuiták valamely divatos kollégiumában kezdi majd el.7 A gyermek különben 
születése után kikerült a kastélyból, a környéken egy parasztdajka családja körében élte 
első három esztendejét. 

3 Isztorija francuzszkoj literaturii. Tom. I., Moszkva —Leningrad, Jzd . Ak. Nauk. , 
1946, 696. 1. 

4 Vö. Eugène Bouvy : L'Iconographie de Montesquieu. Paris, Les Presses Universi-
taires de France (1931). 

5 Vö. Meautdre de la Pouyade : Le vrai portrait de Montesquieu, Bordeaux, 1941. 
« L. Albert Sorel: Montesquieu. Paris, Hachet te , 1887. 6 - 7 1. 
7 Hanem az oratóriánusoknál, Juillyben. Ot t is végezte. Jellemző egyébként Montes-

quieure, hogy már a kollégiumban »eretnek« tanulmányt írt arról, hogy az ókori »pogány« 
filozófusok és költők »nem érdemlik meg« az örök poklot. 
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Jacques de Secondât birtokos és hivatali nemes : bírói család leszármazottja volt. 
Apja, a guyenne-i tar tományi törvényszék elnöke, ezt az állását nevével — Montesquieu — 
és bárói rangjával együtt a szokás szerint legidősebb fiára hagyta. Ennek unokaöccse, a 
fiatal Charles-Louis de Secondât a juilly-i kollégium után elvégezve Bordeaux-ban jogi 
tanulmányait , 1708-ban ügyvéd, 1714-ben a törvényszék tanácsosa lesz. Két évvel ezután 
pedig — fiatal házasként — átveszi nagybátyja örökét : a törvényszéki elnök hagyományos 
díszsüvegét és felveszi a Montesquieu nevet, hogy ezt majd emlékezetessé tegye, nem csupán 
a guyenne-i tar tományban, hanem az egész világon. Ugyancsak 1716-ban Montesquieut 
beválasztották a bordeaux-i tudományos akadémiába, ahol részben jogtörténeti és történeti, 
részben természettudományos — a nehézkedés, a testek átlátszóságának kérdésével foglal-
kozó — felolvasásokat tar t , megmutatva többirányú tudományos érdeklődését.8 

Mindezek az adatok a XIV. Lajos halálát követő Régens-korszak egy szorgalmas, 
napjai tudományos eredményeit számontartó, tanult és gondolkodó vidéki nemes képét 
rajzolják elénk. Szép vagyona, hivatali állása megengedi, hogy fellátogasson Párizsba. Tudjuk , 
hogy itt, e városban mutatkozot t meg legélesebben a korszak társadalmi ellentmondása : 
az önkényuralomban politikailag igen korlátozott jogú burzsoázia gazdasági megerősödései. 
Ez az ellentmondás9 volt a felvilágosodásnak, a feudalizmus elleni szellemi mozgalomnak 
társadalmi-gazdasági alapja. És bár ez a mozgalom lényegében a burzsoázia ideológiai harca 
a hatalom megszerzéséért, Lenin figyelmeztetett : »Nem szabad megfeledkeznünk arról, 
hogy abban az időben, amikor a XVIII. század felvilágosítói írtak (akiket a közfelfogás a 
polgárság vezetőinek ismer e l ) , . . minden társadalmi kérdés a hűbériség és a hűbéri csökevé-
nyek elleni harcba torkollott. Az új társadalmi-gazdasági viszonyok és azok ellentmondásai 
akkor még csíraállapotban voltak. Ezért akkor a polgári ideológiákban nem nyilvánult meg 
önzés ; ellenkezőleg, Nyugaton is, Oroszországban is teljesen őszintén hittek az általános 
boldogulásban és őszintén kívánták azt, őszintén nem látták (részint még nem is lá that ták) 
a hűbériségből kifejlődött rend ellentmondásait.«10 

A francia felvilágosodás folyamán a legszorosabb kapcsolat állott fenn az írói munka 
és a társadalmi-politikai harc között . S a francia felvilágosodás első jelentős műve az 1721-ben, 
a szerző nevének megjelölése nélkül és külföldi kiadásúnak fe l tünte te t t , 1 1 de a kötelező 
engedély nélkül Franciaországban, Rouen-ban »illegálisan« nyomott Perzsa levelek. Montes-
quieu regénye a francia feudális társadalom bomlásának, a zsarnok abszolutisztikus monarchiá-
nak, a felsőbb osztályok képmutatásának és erkölcsi romlottságának maró gúnnyal megírt 
szatírája. S e szatíra hosszú időre a felvilágosodás irodalmának példaképévé vált. A regény 
lapjai mögül — ha olykor a divatos parókájú nemesi bíró kacsint is felénk, elmondva egy-
egy pajzánabb történetkét , vagy sikamlósabb megjegyzést téve — egészében véve az igaz-
ságtalanságokon, ferdeségeken felháborodó, azokat kipellengérezni vágyó, az erkölcs és az 
igazság győzelméért harcolni akaró forradalmár-gondolkodó rokonszenves arca tűnik elő. 
Az a jka szögletében bujkáló gúny a hazugság és az illúziók ellen irányul. 

A felvilágosodásnak, a zsarnoki hatalmasságok, a királyi és egyházi cenzúra elől 
rejtőzködni kénytelen filozófus-írója perzsa ruhát öltött és ár tat lan képpel azt muta t j a , 
hogy mindaz a ferdeség, amire rávilágít, csak egy, az európaitól egészen különböző kul túrá jú 

8 1717-ben anatómiai pályázatot tűz ki, aránylag magas pályadíjjal. 6 maga is folytat 
állatanatómiai, növénytani s egyéb természettudományos kuta tásokat . Ezeket csak évek 
múltán — gyengülő szeme mia t t — hagyja ma jd abba . 

9 Ezzel együtt járóan a rendi monarchia mindinkább fokozódó bomlása, a nemesség 
és főpapság pazarlása és anyagi romlása, mely a dézsma és az úrbér alat t nyögő parasztság 
fokozódó nyomorát idézte elő. 

10 Melyik örökségről mondunk le? V. I. Lenin Művei 2. kötet. Budapest, Szikra, 1951, 
529. 1. 

1 1 Az egyik 1721-ben megjelent kiadásra amsterdami, a másikra kölni fiktív kiadó 
nevét nyomta t ták . 
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ázsiai szokatlan szemlélete miat t látszik gazságnak, képtelenségnek, álszenteskedésnak.1* 
Az író azonban nem tévesztette meg sem a cenzorokat, sem az olvasókat. Az utóbbiakat 
épp annyira meghökkentették és aztán magukkal ragadták a Perzsa levelek merészségükkel, 
csípős kri t ikájukkal , mint amennyire szórakoztatták, izgatták őket a hát térben — az Európá-
ban utazgató perzsák által elhagyott háremben — lefolyó események. 

Köztudomású, hogy a Perzsa levelek mily nagy sikert a ra t tak . A francia irodalom-
történeti kritika pedig hangsúlyozva a könyv élénk, ideges és világos stílusát — méltán t a r t j a 
remekműnek, a XVIII . század egyik legkiválóbb irodalmi alkotásának. Megteremtve a 
filozófiai regény műfa já t , u ta t nyi tot t azoknak a Montesquieu nyomába lépő alkotóknak — 
Voltaire-nek, Diderot-nak —, akik utána a felvilágosodás ügyét diadalra vitték1 3 . 

2. 
Montesquieunek ártat lanságot sugárzó perzsa álarcban elmondott igazságai miat t 

egyáltalában nem záródtak be előtte az előkelő párizsi szalonok aj ta i . Inkább tágabbra nyíl-
tak . És a parókás, díszes öltözetű, kellemes csevegésű, harmincegynéhányéves »elnök úr« 
barátságos mosolyú arca ilyenkor egyáltalában nem emlékeztetett a maró gúnnyal bíráló 
filozófusra. A feljegyzések szerint a szép Mademoiselle de Clermont, az akkor hatalma teljé-
ben kormányzó Bourbon herceg húgának tiszteletére írta Montesquieu Le temple de Gnide 
című prózai költeményét,1 4 a mitológiai mezbe öltöztetett gáláns rokokó-irodalom egyik 
nem jelentéktelen, de nem is kiemelkedő darabjá t . Stílusának tisztasága, az érzelmes és 
sikamlós részletek váltakozása sikert ús biztosított számára a szalonokban. A mű megjelenése 
után a Francia Akadémia beválasztotta tagjának, azonban a király nem hagyta jóvá a válasz-
tást azzal a kifogással, hogy az író nem lakik állandóan Párizsban. 

XV. Lajos környezete valójában arról értesült, hogy ha Montesquieu az arisztokrata-
szalonokban a gáláns rokokó-író arcát öltötte is fel, ugyanakkor más, »gyanúsabb« helyekre 
is bejáratos. Gyakori vendég a politikai kérdésekről vitatkozó Club de í Entresol-ban, ahol 
fel is olvasta Dialogue de Sylla et d'Eucrate című, hajlékony, remek stílusáról tanúskodó 
művét, a zsarnokság elleni dialektikus vádira tá t . Ebben oly zsarnokot ábrázol, aki meg-
undorodott at tól , hogy bálványa legyen a »magához hasonlók társadalmának« s végül is 
lemond hatalmáról. Montesquieu folytat ta megkezdett irodalmi munkálkodását a feudaliz-
mus ellen. 

A királyi elutasítás után sértődött sietséggel visszatért Bordeauxba s egymásután 
olvassa fel az ottani akadémián társadalomtudományi tárgyú értekezéseit.15 És közben a 
törvényszéki ülésszak megnyitásaként elmondja híres beszédét, amelynek tétele, hogy a z 
ítéleteknek és a törvények végrehajtásának méltányosaknak kell lenniök. 

Montesquieu egyáltalában nem tetszeleg a jogtudós tógájában, doctrinaire pózában. 
A bordeaux-i »száműzetésben« a zsarnoksággal szembeforduló gondolkodó, ítéletei fényében 

12 Az ötletet, azt, hogy a francia valóságot ázsiai utazó szemén keresztül ábrázolja, 
Montesquieu Dufresnytől kölcsönözte, aki Amusements sérieux et comiques d'un Siamois 
című regényében ezzel már sikeresen kísérletezett. Persze Dufresny célkitűzései, lá tásmódja , 
egész írói elképzelése alapján éppen a lényegre vonatkozólag nem tekinthető Montesquieu 
forrásának. 

1 3 Feleslegesnek vélem feljegyezni itt a hivatkozásokat. Idézhetném a francia XVIl l . 
századdal foglalkozó egész irodalmat. 

14 Megjelent 1725-ben Párizsban, királyi engedéllyel, de Montesquieu nevének fel-
tüntetése nélkül. 

16 1725 május 1-én : Traité général des devoirs de l'homme, augusztus 25-én : Discours 
sur la différence entre la Considération et la Réputation, november 25-én : Discours sur les motifs 
qui doivent nous encourager aux sciences. Ez utóbbiban fogalmazza meg talán először nyíl tan 
a haladásba vete t t hitét : »A kereskedelem, a hajózás, a csillagászat, a földrajz, az orvos-
tudomány, a fizika ezer előnnyel gazdagodott azoknak munkájából , akik minket megelőztek : 
nem szép cél-e, ha azon dolgozunk, hogy magunk után nálunk boldogabb embereket hagyjunk?«t 
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a királyi hata lmat titkon megvető bíró áll előttünk : a történelem folyamán rég elbukott 
római köztársaság puritán erkölcsű állampolgára. 

Montesquieu azonban saját korának embere, a maga társadalmának éles szemű meg-
figyelője. Sértődöttsége nem tartós. Tudja , hogy az nem is vezethet semmiféle eredményre. 
Holott ő eredményt akar elérni. Mifélét? Irodalmit? Társadalmit? A ket tő nála összeolvad. 
Váratlan elhatározással (a korabeli jogszokásnak megfelelően) eladja törvényszéki elnökségét. 
S nem sokkal azután, hogy megszületik második lánya, Denise — aki később »drága titkárja« 
lesz16 —, feladja bordeaux-i háztar tását is : Párizsba költözik. 

1727-ben Montesquieu bemuta t ja második mitologizáló, gáláns rokokó-írását, a 
»Voyage á Paphosn-t Mademoiselle de Clermont-nak. S bár időközben Bourbon herceg kegy-
vesztett lett, húga pártfogása mégis hathatós. Igaz — a korabeli krónikák tanúsága szerint 
— Montesquieu alkalmazkodik annyira a főúri társadalom képmutatásához, hogy a »minden-
ható« és akadékoskodó Fléury bíboros-miniszter számára a Perzsa levelek-b6\ új kiadást 
nyomat , 1 ' ebből kihagy jó néhány éles, különösen a katolikus egyház és a királyi önkény-
uralom ellen irányuló megjegyzést, egész leveleket. A cinikus bíboros-miniszter megelégedetten 
hunyorít s nincs többé akadálya annak, hogy Montesquieu elfoglalja helyét a Francia 
Akadémiában. 

Montesquieu felölti a díszruhát és elfogadva a hagyományos előírást, új parókában, 
arcára merevített ka ján mosollyal mond akadémiai rövid székfoglalójában minden jót azokról, 
akiknek gonoszságát és bűneit, egész romlottságát, mind ez ideig — 1728 első napjaiig — 
kíméletlen gúnnyal leplezte le. De ebben a székfoglalóban találunk néhány mondatot a béké-
ről is, az író békevágyának szép, maradandó kifejezését : »Pusztuljanak el azok a végzetes 
féltékenységek, melyek az embereket az emberek ellenségeivé teszik ! Kíméljük az emberi vért, 
a vért, mely mindig bemocskolja a földet !. ..« 

S ezután a békét hirdető író ot thagyja az Akadémiát, Párizst, Franciaországot, hogy 
megismerje az idegen népeket, az idegen országok szokásait, politikai intézményeit, törvényeit . 
Elindul Bécsbe, majd 1728 nyarán közel egy hónapig tartózkodik Magyarországon, ahol 
nem csupán a p'ozsonyi diétára, a főnemesi udvartartásokra kíváncsi, hanem az egész országra.18 

Meglátogatja a felvidéki bányákat és ez utazásának nemcsak élményeit jegyzi fel a Voyages 
kéziratban hátrahagyot t kötetében, hanem ugyanitt »beszámolót« is ír tapasztalatiról.1 9 

(Magyarországi megfigyeléseit különben felhasználja ekkor már tervbe vet t nagy művében : 
a Törvények szelleme XV. könyvének X. fejezete említi a magyar jobbágyság állapotát. 
A VIII. könyv IX. fejezetének aránylag gyakran emlegetett magyarországi vonatkozásainál 
már nem a személyes tapasztalat a lényeges. Ez a későbbi, 1741. évi pozsonyi országgyűlés 
emlékét idézi.) 

Montesquieu beutazza Ausztriát, Olaszországot, a »művészetek hazáját«, művészi 
ízlésének fejlesztőjét, Németországot, Hollandiát. Majd közel két évet tölt Angliában, amelyet 

16 A gyengeszemű, végül egészen megvakult Montesquieunek ő olvassa fel a könyveket 
és neki mondja az író tollba késői nagy művét , feljegyzéseit, leveleit. 

17 Tar tva magát elfoglalt álláspontjához : ezt is név nélkül jelenteti meg. 
18 Kéziratos Gondolatai-ban maradt fenn ez a megjegyzése : »Azt mondtam, szeretném 

látni Magyarországot, mert Európa minden állama olyan volt, mint jelenleg Magyarország. 
Ot t apáink szokásait akar tam megismerni.« 

19 Montesquieu magyarországi utazására vonatkozólag 1. Voyages de Montesquieu 
I—II. Publiés par le baron A. de Montesquieu, Bordeaux, 1894—96, Correspondance de Montes-
quieu I —II. publiée par F . Gébelin. Páris, Champion, 1914. Továbbá Spicilegium című kéz-
iratos munkájának feljegyzéseit és D'Alembert Montesquieuről szóló megemlékezését (az 
Enciklopédia V. kötete élén.) Közelebbi feldolgozás : Rácz Lajos : Montesquieu utazása 
Magyarországon. (Akadémiai Értesítő 1914.) F. Honti : Montesquieu en Hongrie (Extrai t 
de la Revue de la Hongrie Nouvelle, Genève.) Eckhardt Sándor i A francia forradalom eszméi 
Magyarországon, Budapest, Franklin 1924, Birkás Géza : Francia utazók Magyarországon, 
Szeged, Egyetem, 1948. 
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a »szabadság és egyenlőség« hazájának lát, és így válik a XVIII. század francia felvilágosítói 
között az első »anglománná«.» 

3 . 

Montesquieu lord Waldegrave angol követtel tet te meg az uta t Párizsból Bécsig. 
I t t Szavojai Jenő herceg és más főurak vendége, Pozsonyban is nagyrészt mágnások társa-
ságában forog, Pál f fy nádor is, Eszterházy hercegprímás is szívesen látják az előkelő francia 
utazót. S így van ez végig, egész út ja , külföldi tartózkodása folyamán. 

Az udvarias, szellemes, olykor lelkesedő, előkelőségekkel poharazgató Montesquieu 
hazaérkezése után azonban félreteszi a parókákat, díszes öltönyöket s hirtelen az utókor 
számára végleg eltűnik »le baron de Montesquieu«-nek az »ancien regime« nagyúri társaságá-
ban otthonos arca. És megjelenik a római profil, hogy időnként mögüle, a homályból elő-
előbukkanjon a forradalmat előkészítő felvilágosodás filozófusának jövőbe muta tó arca. 

Montesquieu visszavonul La Bréde-be s hozzákezd nagy művéhez. A Törvények szellemé-
nek előtanulmányaként ad ja ki 1734-ben történelmi munkájá t , a »Considérations sur les 
causes de la grandeur et la décadence des Romainsv-t. Megjelenésekor elsősorban azért fontos 
mű ez, a korai felvilágosodás irodalmának azért egyik legjelentősebb alkotása, mert élesen 
szembefordul a történelemnek akkor — Bossuet nyomán is — elfogadott teológiai tárgyalá-
sával ; a történelmi események elemzését tudományos alapokra igyekszik helyezni.20 Montes-
quieu szerint a történelmi fejlődés törvényszerű és logikus és törvényszerűségét fizikai és 
erkölcsi okok hozzák létre. Ezeket az okokat az író adatszerű elemzéssel ku ta t j a és t á r ja fel. 

Világos azonban, hogy a római történelem vizsgálata Montesquieunél nem önmagáért 
való : nem csupán egy kuta tó elme zártkörű érdeklődésének eredménye. A római birodalom 
megerősödését és hanyatlását tárgyalva, Montesquieu figyelmeztetett a korabeli francia 
társadalom helyzetére : a nagy fény, ragyogás, pompa mögött meglapuló pusztí tó hatóerőkre. 
Montesquieu nem kívánta gyökeresen, forradalmi módon megváltoztatni ezt a francia társa-
dalmat, amelyet az utókor »ancien régime« névvel jelöl. Reformálni akar t . A római történelem 
tapasztalatai alapján bírálta hazájának »észszerűtlen« társadalmi rendjét , mert mindazokat az 
okokat, amelyek véleménye szerint előidézték Róma bukását , mindazokat az okokat fellelte a 
»Lajosok« Franciaországában is. A célzások és párhuzamok hol burkoltak, hol egészen nyíltak. 
Hatásuk — a könyv megjelenésekor — kétségbevonhatatlan, annál is inkább, mert Mon-
tesquieu nyelve tiszta és közérthető, világos stílusa minden franciául olvasóhoz meggyőző 
erővel szól.21 

20 »A római történelem egész folyamatának átgondolására és bizonyos fejlődésbeli 
törvényszerűségek megállapítására irányuló első komoly kísérlet Montesquieu nevéhez fűző-
dik. . . Különböző népek történetének és jogi normáinak összehasonlító tanulmányozása 
lehetővé te t te Montesquieu számára bizonyos általános tételek megfoga lmazásá t . . .« 
N. A. Maskin : Az ókori Róma története. Bpest, Tankönyvkiadó, 1951. 33. 1. 

21 Ehelyt kell emlékeztetni Montesquieu történeti művének a francia történelem-
írásra gyakorolt hatására. A romantikusokon — Lamartine, Michelet történelmi művein á t — 
Jean Jaurésig k imuta tható ez. De nyilvánvaló, épp a fenti nevek említése mellett, hogy a tör-
ténetírás és az irodalom nem határolható el mereven : a művészi elemek, a nyelv és a lélekrajz 
a történetírók helyét a francia irodalomtörténetben jelölik ki. Viszont, ha már itt hatásról 
te t tünk említést, jegyezzük fel a kutatók segítésére a rendelkezésünkre álló adatok szerint 
azokat a tanulmányokat , melyek Montesquieunek magyarországi hatásával foglalkoznak. 
Mindenekelőtt említsük meg, hogy Bessenyei : A holmi című művének (Bécs, 1779) X X X I V . 
része »Monteskjó'«-ről szól. L. továbbá : Császár Elemér : Kisfaludy Sándor és a francia iro-
dalom (Emlékkönyv Beöthy Zsolt születésének 60. évfordulöjára,Budapest, Athenaeum, 1908), 
Zolnai Béla : Mikes Törökországi Leveleinek keletkezéséhez (Egy. Phil. Közlöny, 1916), 
Baranyai Zoltán : Első Montesquieu fordításaink (uo. 1920), ua. : A francia nyelv és 
műveltség Magvarországon. Budapest, 1920, Eckhardt Sándor : Bessenyei és a francia gon-
dolat (Egy. Phil. Közlönv 1919—21), ua. : A francia forradalom eszméi Magyarországon. 
Budapest, Franklin (1924), Sőtér István : Eötvös József. Budapest , Akadémia, 1954. 
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A rómaiak történetéről szóló mű — mégha nem foglalt is állást a forradalom mellett — 
elméletileg készítette elő a francia társadalmat a forradalmi átalakulásra. Megteremtette a 
római erények, »a klasszikus polgári erények« kultuszát, amely a nagy francia polgári forrada-
lomban olyannyira jut majd érvényre, hogy a forradalom vezérei, a jakobinusok a római respubli-
kánusok késői leszármazottjainak fogják magukat vallani. És ha a művészetben például 
csak Louis David hatalmas festői alkotásaira gondolunk, már megsejthetjük, mennyire 
nem tekinthető formainak ez a »római hatás«, amelynek előidézésében nagy része volt Montes-
quieu művének. Tudjuk azt is, hogy a forradalom idején nem egyszer idézték Montesquieut. 
A girondisták mesterüknek tekintet ték, és ha a jakobinusok inkább Rousseaura esküdtek, 
Saint-Just mégis Montesquieu egy mondatát í r f í L'esprit de la Révolution et de la Constitution 
de France című műve élére. Marat pedig így nyilatkozott : »Bármilyen is a bölcseknek e 
nagy ember iránti tisztelete, nem tudom vájjon nem marad-e érdeme alat t , ne féljünk ezt 
kimondani ; amikor kifejti a politikai világot mozgató re j te t t rugókat, megmutatkozik 
legmagasabbrendü értelmességet2 2 

A forradalom nagyjai természetesen már az egész Montesquieu-életművet lá t ták . 
S mindenek felett azt a hatalmas alkotást — L'esprit des lois •—, amelynek Montesquieu 
eredeti elgondolása szerint a római történelemről szóló könyve csupán egy része lett volna. 
A valóságban előkészítője lett. 

1748-ban adja ki Montesqyieu, ezúttal valóban külföldön, Genfben a Törvények szelle-
mét.23 Húsz évi állandó munka eredménye ez a könyv. Az író vallomása szerint : »Kimond-
hatom : egész életemben ezen dolgoztam«. A nyitot t szemű megfigyelő, mire a könyv végleges 
megírásához jutot t , megvakult. Művét leányának mondta tollba s a hatalmas, megvalósulá-
sában rendezetlen szerkezetű, mondanivalójában szétágazó műnek nem egy helyén látszik 
meg, hogy az élő beszédet rögzíti le, gyakran a vi tát , melyet Montesquieu a jogászokkal 
és filozófusokkal, a képzeletbeli ellentmondókkal : Mandeville, Grotius, Bayle vagy Bossuet 
szellemével folytatot t . 

Hatalmas mű : nem csupán méreteiben, de koncepciójában is. Műfaja szerint érte-
kezés : á tmenet a jogelmélet és a szociológia, a jogfilozófia és az államelméletet fejtegető 
politikai vádirat között. Montesquieu a terjesztés engedélyeztetésének elnyerése céljából24 

sok helyütt enyhítette kifejezéseit, törölt s általában igyekezett hűvös »semlegességgel« 
tárgyalni minden kérdést és »jogosnak« feltüntetni pl. minden államformát; (Bár senki sem 
vonja kétségbe, hogy »objektív érvei« teljes mértékben visszautasították, erkölcsileg meg-
semmisítették a zsarnokságot.) Célkitűzése : elemezni a társadalmi törvények »természet-
rajzát«, elénk állítani rendszerüket, de mindenekelőtt felkutatni előfeltételeiket, megállapítani 
a politikai szabadság kialakulásának körülményeit, biztosítékait. 

Ismét nem »önmagáért való« cél, hanem fegyver a gondolkodó, a társadalomalakító 
filozófus-író kezében a fennálló politikai rendszer bírálatára. Következtetéseivel igyekezett 
elősegíteni Franciaország fiainak ésszerűen élő hazafiakká való nevelését. »Amit erénynek 
neveznek a köztársaságban, az a haza szeretete, vagyis az egyenlőség szeretete. Ez sem 
erkölcsi, sem keresztény erény, hanem politikai erény ; és ez az a rugó, amely a köztársasági 
kormányzatot mozgatja. Mint amiként a becsület a rugója a monarchiának. Tehát politikai 
erénynek neveztem a haza és az egyenlőség szeretetét.25« 

22 Id. Jean Starobinski : Montesquieu par lui même. Páris, Ed . du Seuil, 1953. 
2 3 A könyv azonnali sikerére jellemző, hogy két év alat t huszonkét kiadás fogyott 

el. A mű megértésére pedig jellemző, hogy a katolikus egyház rendkívüli sietséggel tet te indexre. 
24 A cenzúra vezetését 1750-ben átvevő Malesherbes az egyházi tiltakozás ellenére 

engedélyezte is a mű külföldről való szabad behozatalát és terjesztését. 
26 Az Előszót követő Figyelmeztetésben. 
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A Törvények szelleme tételeivel kétszáz év óta foglalkozik a politikai irodalom.26 

Ezeken az oldalakon nem térhetünk ki ismertetésükre, bírálatukra. Egyrészt legnagyobb 
részük tekintetében elfogadjuk Voltaire megállapítását, amely szerint Montesquieu »inkább 
előre jelez, mintsem kifejt«. Másrészt való az, hogy Montesquieu eszméinek történetét meg-
írni annyit jelent, mint elvonultatni szemünk előtt a politikai eszmék egész történetét , olykor 
még a XVIII. század politikáját is.27 Csak megemlíteni kívánjuk, hogy Montesquieu gondolatai, 
melyek az »ésszerű világrend« mindenkori szem előtt tar tása mellett felvetik pl. az éghajlat , 
az erkölcsök, a szokások befolyását, serkentően hato t tak a történelemírás, s általában a 
társadalomtudományok fejlődésére.28 

Montesquieure emlékezve és nagy művét »saját korában« vizsgálva, nem hagyható 
említés nélkül : mily fontos volt pl. a fentebbi idézet kibontása során a becsület kérdésének, 
mint alapvető kérdésnek felvetése XV. Lajos és arisztokratáinak erkölcsileg züllött környe-
zetével szemben. Ugyanakkor Montesquieu könyvében kortársai méltán lát tak a vallásos 
fanat izmus és a babonák elleni heves tiltakozást és félreérthetetlen védelmezését az emberi 
jogoknak, a népszabadságnak, a humanizmusnak. 

Montesquieu felemelte szavát a szabad sajtó, a gondolat szabadsága mellett és ki-
fe j te t te a vallási türelmetlenség, a hazugság, a gyűlölség elleni nézeteit. Feledhetetlen sorokat 
írt a faji gyűlölködés, a gyarmati elnyomás, a rabszolgaság ellen. Szavaiban élesen csillan 
fel a gúny : »Még annak a feltevése is lehetetlen, hogy a négerek emberek : mert hiszen ha 
embernek tar tanák őket, akkor azt kellene hinnünk, hogy mi meg nem vagyunk kereszté-
nyek . . . Hajszálhasogató elmék igen-igen túlozzák az afrikaiakkal elkövetett igazságtalan-
ságot, mert hiszen ha az olyan súlyos, mint amilyennek ők mondják, hogyne jutot t volna 
már az európai fejedelmek eszébe is, akik annyi fölösleges egyezséget kötnek egymás között , 
hogy egyszer már egy általános egyezséget is kössenek az emberség és az irgalom nevében?«29 

A La Bréde-i kastélyban visszavonult »elnök úr«, ha leggyakrabban igyekszik is hűvös 
objektivitással közölni észrevételeit, megállapításait, néha nekihevül és ilyenkor nagyon 
»aktuálisnak« érezzük a — napjaink burzsoá kri t ikája szerint »elavult« — Törvények szellemé-
nek szövegét. Mintha a hitleri barbárság ellen írná az inkvizíciót vádoló sorait : »Ha valaki 
az utókorban azt meri majd állítani, hogy ebben a mi századunkban Európa népei civilizál-
tak voltak, t i teket fognak idézni s így bizonyítani, hogy barbárok voltak ; s a rólatok való 
emlék meggyalázza egész s z á z a d u n k a t . . . « 

4. 

A Törvények szelleme egészében : összetettségében, gazdagságában, eszmei zsúfol t 
ságában fejezi ki Montesquieu életének, jellemének, a társadalomban elfoglalt helyének egész 
dialektikáját . Helyesen jegyezte meg Jacques Gaucheron,3 0 hogy nem nehéz Montesquieu-
vel bármit is mondatni. A könyv anyagából kiragadott , az összefüggéseiktől elszakított 

26 Meg a tör ténet tudományi , jogtudományi s a politikai gazdaságtan is. Nem szólva 
a támadó teológiai munkák tömegéről. 

27 Joseph Texte megjegyzése. Peti t de Juleville : Histoire de la langue et de la l i t térature 
française des origines a 1900. T. VI. XVIII . siècle. Paris, 1898. 7 6 0 - 6 1 1. 

28 L. Stendhal, majd Taine művészetbölcseletét is. Másrészt alapos elemzésre volna szük-
ség oly célból, Hogy kimuta tható legyen : miként mélyítették el az emberi gondolkodást, 
pl. Montesquieu tételeire vonatkozó haladó szellemű és forradalmi cáfolatok. Főként azok, 
amelyek az ugyancsak Montesquieure támaszkodó geopolitikai irányzatokra vonatkoznak. 

29 Gyergyai Albert fordítása az általa összeállított kötetben : A francia felvilágosodás, 
Budapest , Művelt Nép, 1954. Ez a kötet közli a Törvények Szellemé-bői »A négerek rabszolga-
ságáról« szóló részletet, valamint a továbbiakban hivatkozott »Igen alázatos kérelem Spanyol-
ország és Portugália inkvizitorainak« című fejezetet. 

30 A mű megjelenésének kétszázadik évfordulóján (Les lettres françaises, 1948 július'15). 
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idézetekkel, még a legrosszabb ügyet is alá lehet támasztani . 3 1 Mégis a könyv megjelenése 
után a klerikális reakció nem értet te félre az író mondanivalóját és a legélesebb támadás t 
intézte ellene. S a gyalázkodásban egyszerre évszázados egymásközti civódás után egyet-
ér tet tek jezsuiták és janzenisták. 

Montesquieu válasza : az 1750-ben kiadott Défense de l'Esprit des lois című röpirat . 
Ebben az író nemcsak védekezett, de keményen támadot t is. Ma is megszívlelendőnek t a r t juk 
— mindenfaj ta dogmatizmus ellenében — a helytelen kritika elevenére keményen rá tapintó 
mondatai t : »A keserű kritikákból mi következik? Az, hogy a Törvények szellemé-nek írója 
nem a kritikusok terve és látásmódja szerint készítette el munká já t és hogy, ha a kritikusok 
ugyanerről a tárgyról írtak volna egy művet , abban sok minden dolog lett volna, olyan, 
amit ők tudnak . . . Helytelen érvelési mód az, amellyel egy akármilyen jó könyvet oly rossz-
nak lehet feltüntetni, mint valami rossz könyvet és amelyet érvényesítve bármily rossz 
könyvvel kapcsolatban, oly jónak lehet azt feltüntetni, mint valami jó könyvet.« 

Természetesen felvethető a kérdés : miért az irodalomtörténet t a r t j a számon a Törvé-
nyek szellemét ? Nemcsak írójának személye miatt , hanem azért is, mert ebben a műben 
bontakozott ki Montesquieu nyelvezetének egész gazdagsága, az értekező francia próza 
máig ható tisztaságával. I t t a legélvezetesebb stílusának különös sajátossága : a tárgyalás 
lendülete, a lezáró gondolat olykor várat lan fordulata. Valahol azt jegyezte fel : »Ahhoz, 
hogy jól ír junk, á t kell ugranunk a közbeeső gondolatokon«. Igyekezett ez elv szerint »jól« 
írni. Stílusának ebből eredő bizonyos szaggatottsága azonban sohasem árnyékolta be gon-
dolatai világosságát. Ezt szerette Montesquieu írásaiban Stendhal. Gyakran hegyezte ki az 
ellentéteket s a szakadozott, hirtelen felszökkenő mondatokat is sűríteni tud ta . Nem csodál-
kozunk azon, hogy Anatole France mennyire tisztelte Montesquieut.32 

A vak író élete végéig nem hagyja abba munkásságát. Még két kisebb, mégis számba-
veendő művet alkot. Az Arsace et Isménie című »keleti« elbeszélést, amely nem csupán szerelmi 
történet , a tiszta és önfeláldozó szerelem története, hanem egy eszményi uralkodóé, aki nagy-
lelkű és emberszerető, szigorúan ügyel a törvények betartására és oly filozófusok segítségével 
uralkodik, akik »mindig a népről beszéltek, csak néha a királyról, és sohasem önmagukról«.33 

Az Essai sur le goût, Montesquieu egyetlen esztétikai tanulmánya Diderot és D'Alembert 
sürgetésére az Enciklopédia részére készült. Már nem tudta befejezni ezt a hitvallást igényes, 
klasszikus ízléséről. 

Az Enciklopédia ötödik kötetének bevezetőjeként jelent meg D'Alembert Emlékezés 
Montesquieuről című cikke, nem sok idővel a nagy író halála után. »Könyvei révén az emberiség 
jótevője«, szögezi le D'Alembert a kor leghaladóbb szellemei nevében és mintaképül állít ja 
Montesquieut az írók elé. 

31 Helvetius már a kézirat alapján ezért is bírálta a könyvet. Viszont több, mint fél 
évszázad múltán is, a forradalom alatt nemcsak a burzsoázia képviselői hivatkoztak rá, mint 
orákulumra, hanem Babeuf és a forradalom után taní tványai is rendkívül nagyra becsülték 
Montesquieu materializmusát és dialektikus gondolkodását. Az 1800-ban Párizsban megjelent 
Dictionnaire des Athées anciens et modernes idézi Montesquieu címszónál az I. könyv 1. fejeze-
tének egyik mondatá t : »Amint lá t juk, a világ, melyet az anyag mozgása teremtet t meg és 
értelem nélküli, még mindig fennáll.« 

32 Persze nem csupán stílusáért. Mikor azt olvassuk: milyen iróniával beszél Montesquieu 
az egyházról és mily megvetéssel a teológusokról meg a szerzetesekről, eszünkbe kell, hogy 
jusson Anatole France. És mindenekelőtt Montesquieunek egy »kortársa«, az Anatole France 
teremtette Coignard abbé. — Montesquieu stílusára vonatkozólag v ö . m é g : »Mint író Montes-
quieu mintegy megteremtője annak a szárnyaló, méltóságos, gondolatbő klasszikus stílusnak, 
amellyel nemcsak a következő század történészeinek válik mintaképévé, hanem oly szép-
íróknak is, mint Flaubert , aki benne és Voltaire-ben lát ta a francia nyelvkészség legtisztább 
és legmagasabb kifejezését.« (Gyergyai Albert id. mű 32. 1.) 

3 3 Montesquieu nem először rajzolt e művében »Utópiát«, hanem a Perzsa leveleknek 
a Troglodytákról szóló részében. 
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Mintakép-e vajon?. Saját korában kétségen kívül az lehetett. Nem azzal, ami vissza-
húzta, mérsékelte, hanem azzal a magatartással, szókimondással, ami előremutatott . A 
Törvények szellemé ben magára erőszakolt fegyelemmel mérsékelte, mérsékelnie kellett magát . 
A könyvhöz készített sok kötetnyi feljegyzéseiben tartózkodás nélkül fe j te t te ki nézeteit. 
Montesquieu Gondolatai-nak kiadását már Sainte-Beuve követelte. Az »elnök úr« örökösei a 
La Brédei- kastély könyvtárában közel másfél évszázadon á t rejtegették e kincseket. Ma 
már ismerjük a kéziratokat. Ismerjük Montesquieu hangosan el nem mondott , vagy csupán 
bárát i körben szóvátett gondolatait. S még inkább tiszteljük őt : a szabadság, a béke, a 
humanizmus, a felvilágosodás igaz gondolkodóját. 

»Ez a szó szabadság — olvassuk Montesquieu gondolatát3 4 — a politikában távolról 
sem jelenti ugyanazt, mint ahogy a szónokok és költők értelmezik. E szó csak egy viszonyt 
fejez ki és nem szolgálhat a kormányzati formák megkülönböztetésére, mert a népi állam 
a szegények és (gazdaságilag) gyengék szabadsága és a hatalmasok szolgasága ; a monarchia 
pedig a nagyok szabadsága és a kisemberek szolgasága . . . Amikor egy polgárháborúban 
azt mondják, hogy a szabadságért harcolnak, ez nem igaz : a Nép a nagyok fölötti uralomért 
küzd, és a nagyok azért, hogy uralkodjanak a Nép fölött.« 

Már az 1724-ben írt3 5 Reflexions sur la Monarchie universelle en Europe című tanul-
mányában bizonyítja annak »erkölcsi lehetetlenségét«, hogy egy nép uralkodjék a többi 
felett . Montesquieu — természetesen a XVIII. századig kialakult, addig ismert államformák 
tekintetében — hit t abban, amit ma a különböző rendszerek békés egymás mellett élésének 
nevezünk. »Egyáltalában nem hiszem, hogy egy kormányzatnak szügségképpen el kell vennie 
kedvünket egy másiktól.«36 

Vég nélkül idézhetnénk gondolatai sorából. Mikor a Sorbonne bírálata ellen nagy 
művének védelmére kelt, ezt írta : »Nem lehet abban mást találni, mint a jónak, a békének 
és az emberiség boldogságának szeretetét«.37 így is van. Méltán vallhatta magáról : »Eletem-
ben gyakorta elkövettem ostobaságot, gonoszságot soha«.38 

Montesquieu kéziratainak, feljegyzéseinek, magánlevelezésének elolvasása után sem 
lá that juk az írót másnak, mint ismert műveiben. A vonások természetesen gazdagodhattak, 
az ismeretek mélyülhettek, a három arcot : a XVIII. század divatos írójának, az ókori köz-
társaság hívének és a forradalom előkészítőjének arcát felfedték előttünk a művek. S ha 
éppen a szabadság és béke hívének valamely műben kifejezett, ma is elmondható gondola-
tára vagyunk kíváncsiak, nyugodtan visszatérhetünk az első műhöz, a Perzsa levelekhez is. 
A XCVI-ik levélben ezt olvashatjuk : »Csak kétféle igazságos háború van : az egyik f a j t a 
a támadó ellenséget veri vissza, a másik f a j t a a megtámadott szövetségest segíti meg.«39 

Montesquieu életének ha tvanhat éve alat t Franciaország nem egy, és hosszú eszten-
dőkig tar tó, véres, az ország erejét kimerítő háborút viselt. Montesquieu egyikben sem vet t 
részt és nemcsak ideológusa volt a békének, a népek barátságának, hanem önkéntes, messzire 
hangzó szavú hirdetője is. 

A béke és a haza szeretete egyetlen érzés volt szívében. Szőleit művelve, járva a f ran-
cia lankákon, a széles ég alat t születtek meg gondolatai, hogy azután megfogalmazva dolgozó-
szobája csendjében, elbocsássa őket, mint a postagalambokat, az egész emberiséghez. 

34 Mes Pensées (Kézirat) II. kötet fol io: 6—7. 
35 És csak 1891-ben a Deux opuscules de Montesquieu című kötetben közzétett. 
36 Mes Pensées (Kézirat) II. kötet fo. 17. 
37 Lettre au duc de Nivernais. 
38 Mes Pensées (Kézirat) I. kötet 512. 1. 
39 Gondolatainak egy lapján meg ezt a mondatot találjuk : »Mindezideig a háborúk 

közül Spartacusé volt a leginkább jogos.« 
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Montesquieure emlékezve nem csodálkozunk azon, hogy ha államelméleti gondolatait 
tú lha ladot taknak talál ták is a francia forradalom vezérférfiai, ha a Contrat social több hívet 
is számlált közöt tük, mint az Esprit des lois, mégis a forradalmárok következetesen mesterük-
nek val lot ták a felvilágosodás első nagy francia íróját , és lelkesedni t ud tak újra és újra fel-
fedezet t r e j t e t t ebb gondolatain. 

Az irodalomtörténet pedig méltán sorolja őt a nagy mesterek, a nyi to t t szemű, mélyen 
gondolkodó írók, a stílus nagy francia mesterei közé. 

OSVÁTH BÉLA 

SZÍNÉSZETÜNK ÉS DRÁMAIRODALMUNK HELYZETE 
A SZABADSÁGHARC IDEJÉN 

(Vázlat) 

»Harc közbe'n hallgatnak a múzsák« — jelszóval a polgári színháztörténet min t valami 
kényszerű, á tmenet i időszakot tekinti az 1848—49-es éveket művészetünk és drámatör téne-
tünk fejlődésében, s bánatosan jegyzi meg erről az időről, hogy »a színészek is a színházi rovat 
helyett egyre sűrűbben kezdenek a háborús hírekben szerepelni«.1 Színészeink, Egressy Gábor-
ral az élen megértet ték a haza hívó szavát és ők is megragadták a függetlenség és szabadság 
forradalmi zászlaját , sőt a szabadságharc első hősi halot t ja is színész, Szathmáry Dani,2 aki 
Szegeden s a forradalom előtt Pesten já tszot t nagy sikerrel. 

1848 március 15. jelentős állomás színészetünk fejlődésében is, mer t akkor győzedel-
meskedik az az eszme, amelynek jegyében színészetünk és drámairodalmunk reformkori hősi 
küzdelmei lezaj lot tak — ekkor űzték ki véglegesen a magyar színpadokról a »kopottruhájú« 
»a magyar férfias lélekkel oly elhatározólag ellenkező«3 német színdarabokat , hogy elfoglal-
ják helyüket a szabadság eszméjét hirdető magyar , a polgári társadalom perspektíváit megmu-
ta tó francia drámák és a német feudális abszolutizmussal szemben az ú j a t , a polgári huma-
nizmust hirdető nagy német író-óriások : Goethe, Schiller, Lessing. 

Kétségtelen, hogy a szabadságharc bizonyos mértékig elvonta az erőket a színpadról, 
a nemzet érdeklődését másfele terelte, de éppen abban van színészetünk és drámairodalmunk 
jelentősége ebben az időben, hogy elősegítette ezt az érdeklődést, lelkesített és az ellenség 
gyűlöletére t an í to t t , a haza és a kivívott szabadság megvédésére mozgósítot t . Művészet és 
politika, irodalom és szabadságharc egysége színészetünkre és drámairodalmunkra is jellemző. 
A színházi előadások a forradalom ala t t a legparázsabb nemzeti szabadságtüntetések szín-
helyévé vál tak . A halhata t lan március 15-i nap is a színházban, a Nemzeti Színházban ért 
véget, ahol »a színészek együt t szerepeltek az ú jabb tör ténelmünk legdicsőbb szakát kivívot t 
közönséggel«.4 

A színházi plakátok Soulié Frédéric francia szerző »Két anya gyermeke« című vígjáté-
kát hirdették erre a napra , de a forradalmi if júság küldöttei kérésére a B á n k bán t tűzték 
műsorra és a színházat ünnepélyesen kivilágították. A nagy nap hősi eseményeit Jókai Mór 

1 Rédey Tivadar : A Nemzeti Színház tör ténete . 227. I. 
2 Szigligeti : Szatmáryné. Vasárnapi Újság, 1874. 43. sz. 
3 Kölcsey összes művei : (Franklin kiadás 1015. 1.) 
4 Vahot Imre beszámolója a március 15-i eseményekről. Pesti Divat lap, 1848. évf. 

361. 1. 
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