
A FRANCIA FELVILÁGOSODÁS 

Válogatás Diderot és az enciklopédisták mű 
kel ellátta Oyergyai Albert. Művelt Nép 

A felvilágosodás egész mozgalmának, cél-
jának : a polgári forradalomnak, a XVIII . 
századi irodalmi- és szalonéletnek lényegre 
és részletjelenségekre, társadalmi harcra 
és magánéletre egyaránt kiterjedő ismerete 
és szeretete az első, ami meglepi a kötet 
olvasóját. A korszak egyes termékeinek 
marxista-leninista értékelése hasonlóképpen 
főerénye Gyergyainak. Marxtól, Plehanovon 
és Leninen keresztül a legújabbakig a szovjet 
eredmények mindenütt útmutatóul szolgál-
tak neki s a biztos világnézeti alapvetés 
mellett a francia felvilágosodás oly élénk 
és nyugaton oly előszeretettel elhallgatott 
orosz kapcsolataira is minden alkalommal 
rámuta t . Újdonság kötetében, hogy az 
alapvető marxista előismereteket feltételezi 
olvasójától s így nem kell a már köztudatba 
vésődött fogalmakat ismételten magyaráz-
nia, ami nem egy ízben nehézkessé teszi 
tudományos és népszerűsítő monográfiáin-
kat . Gyergyai szilárd világnézeti felkészült-
sége irodalom-ismeretével egyszínvonalú. És 
ezért van, hogy ami a leginkább imponáló e 
kötetében, nem más, mint előadásmódjának 
szorosan a tárgyhoz simuló jellege, amely 
sohasem engedi elsikkadni a való életet az 
elmélet javára, de az elméleti alapvetést 
sem a tárgyi részletekért. Megtanulhatja 
tőle a történész is, miként kell az adatok 
tömkelegében a való élet á ramát pontosan 
visszaadni, hogy a baráti és rokoni kapcso-
latok mögött se sikkadjon el a forradalmi 
harcra való szervezkedés eleven élete. 

Művész és humanista szerkesztette ezt a 
kötetet. A nyugaton általában csak »filo-
zófiai«-ként értékelt század művészi vonásai-
nak rajza érdekében éppoly szükségünk 
volt rá, mint V. Klemperer nemrégiben meg-
jelent monográfiájára, amely elsősorban 
éppen művészi szempontból értékeli a francia 
felvilágosodás irodalmát. 

Gyergyai olyan módon muta t j a be a 
század legjobbjait, hogy a polgári haladás 
faltörő kosa, az Enciklopédia köré csoporto-
sítja őket. Magvas fejezetben ismerteti a 
széles társadalmi lendületű mozgalmat, amely 
a hűbéri rendet véglegesen legyűrő 1789-es 
forradalom világnézeti és művészi elő-
készítője volt. Elénk tár ja az Enciklopédia 
viszontagságos ú t j á t , szerkesztési és kiadási 
nehézségeit, a klerikális reakció ármányai t , 
a mű sorozatos betil tását, a felvilágosodás 
diadalát, eszméinek forradalmi megvalósu-
lását, hatását hazánkban és a többi orszá-
gokban. Montesquieu-től Condorcet-ig tizen-
négy írót mu ta t be, mindeniket szép és 
jellegzetes szemelvényeik kíséretében, a leg-

yeiből. Szerkesztette, bevezette és jegyzetek-
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bőségesebben persze Voltaire-t, Rousseau-t 
és Diderot-t. 

Gyergyai néhány oldalas bevezetői az 
egyes szemelvényekhez a rövid írói portré 
mintaszerű példái. Ellenállhatatlanul idéz-
nem kell a következő jellemzését, az Encik-
lopédia kevéssé ismert »Jaucourt lovagjá-
ról« : »Negyvenhat éves, amikor hozzákezd 
ehhez az önzetlen, nem mindig hálás, életet 
betöltő munkához, elfogad minden meg-
bízást, minden irodalmi robotot, ír, diktál, 
ollóz, átalakít , stilizál és »lüszerez« a nagy mű 
kívánalmai szerint s — igazi íilozófusként — 
főképp azért, hogy hathatósan terjessze a 
hasznos ismereteket. Magánéletéből nem 
ismerünk semmiléle egyénibb, személyesebb 
jellegzetességet. Önzetlensége Voltaire-t is 
meghat ja , s Jaucour t - t nem csak leveleiben, 
hanem még Filozófiai szótára ban is magasz-
tal ja , ahol némi túlzással az ókori filozó-
fusok fölé helyezi, mivel jobban szereti a 
magányt , a munkát , az igazi iilozóíiát, mint 
a születésével együt t járó előnyöket, »még-
pedig egy olyan országban, ahol a pénzt 
kivéve ezeket mindennél többre tar t ják!« 
A filozófusok tábora nem egy hírneves 
tudóssal és gondolkodóval dicsekedhet, hír-
nevesebbekkel, mint Jaucour t , de talán 
magán Diderot-n kívül egy sem marad 
hívebb a vállalkozáshoz. 6 , Jaucour t , a 
hasznos és jellegtelen értelmiségi, ő az 
összekötőkapocs a vezetők és a közkatonák, a 
filozófusok és a szakemberek, a nagynevű 
tudósok és a majdnem névtelen munkások 
és mesteremberek között ; s hite, tudása, sok-
oldalúsága s főképp igénytelensége révén 
Jaucour t lovagról lehetne megmintázni az 
»Ismeretlen Enciklopedista« példás és szere-
tetreméltó emlékművét«. 

Ez az életszerű arckép, melyen a nagy 
mozgalom áramát s egyben a kollektív 
munka ütemét is érezzük, mind szerkezet, 
mind stílus szempontjából mintául szolgál-
hat valamennyiünknek. De ugyanilyen élő 
alakká válik Gyergyai keze nyomán a fel-
világosodás minden jelentős egyénisége, 
nemcsak az említett vezetők, hanem a fiziok-
rata Quesnay is, a következetesen materia-
lista Helvétius, az esztéta Marmontel. 

Szövegeit persze a rendelkezésére bocsá-
tot t terjedelemhez kellett szabnia s Gyer-
gyai természetesen nem egyetlen szűk elv-
nek engedelmeskedett, amidőn kiválogatta 
őket. A világnézeti és művészi szempontból 
a legjellemzőbb és legsikerültebb darabok 
foglalnak itt helyet, továbbá oly szemel-
vények, amelyek a felvilágosodás proble-
mat iká já t (zsarnok-, egyház- és babona-
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ellenesség, természet szerinti és természet-
tudományos gondolkodás, földbirtok tőké-
sítése, kereskedelem szabadsága, társa-
dalmi egyenlőség, patriotizmus, háború, 
nevelés stb.) és egyben propagandisztikus 
lendületéből és publicisztikai szenvedélyes-
ségéből adódó műfaj i sokrétűségét (levél, 
párbeszéd, pamflet , szatíra, értekezés, kiált-
vány stb.) illusztrálják. 

Ahol csak lehetséges volt, ott Gyergyai 
magából az Enciklopédia megfelelő cikkei-
ből válogatta össze gyűjteménye szövegeit s 
minden igyekezete arra irányult, hogy az 
egyes írókat mindig legjellemzőbb és leg-
harcosabb oldaláról, azaz — mint írja — 
»enciklopedista« mivoltában mutassa be. 
Ahol az illetőt nem az Enciklopédia-beli 
cikkei jellemzik leginkább, vagy nem ezek 
legharcosabb művei, ot t Gyergyai egyéb 
műveiből válogatott . Ez tör tént Montesquieu 
esetében, akinek két közismert főművéből 
(Perzsa levelek, A törvények szelleme) ad 
ízelítőt. »Ugyanígy Voltaire több cikkel 
is hozzájárult ugyan az Enciklopédiához 
— írja Gyergyai — viszont könnyebb volt 
válogatni hasonló szándékú és tar ta lmú 
írásaiból. Diderot és Rousseau oly sokoldalú 
munkásságának bemutatását semmiképp 
sem korlátozhattuk enciklopédiái cikkeikre — 
hisz enciklopedista voltukat épp e sokoldalú-
ságuk bizonyítja!« 

Megvallom, nem értem ezt a magyará-
zatot . Igaz, hogy a felvilágosodás filozólusai-
nak csak egyik arcéle az enciklopedista 
profil, Gvergyai azonban egyenesen az 
Enciklopédia égisze alat t éppen a legnagyob-
bak közül ket tőt nem csupán enciklopedista 
oldaláról mu ta t be. Ugyanígy érthetetlen 
a kötet alcíme is : »Válogatás Diderot és az 
enciklopédisták műveiből«. Miért? Ilyen 
cím alat t egy Montesquieu-t például semmi-
féle hely sem illethet meg. S a század leg-
jelesebb francia természettudósáról, Buffon-
ról, maga a szerkesztő írja : »Cikket is ígért 
Diderot-nak a természetről, de ez a cikk 
sohasem jelent meg az Enciklopédiában«. 
Úgy gondolom, ilyen vékony szállal nehezen 
lehetne Buffont a mozgalomhoz fűzni. 
Az olvasó úgy érzi, hogy a kiadó követte el 
i t t a hibát : más címet kellett volna találni, 
mert Gyergyai anyaga egységes, kerek 
egész a háromrétű cím és a nehezen érthető 
magyarázat ellenére is. Sőt, nemcsak egy-
séges, hanem eredeti is mint válogatás : 
nem az anthológiák közkeletű szemelvé-
nyeit ad ja . i 

Mindent összevéve : nehezen képzelhető el 
első vezetőnek jobb, gondosabb és főleg 
szebb nyelvezetű munka a felvilágosodás 
sokrétű irodalmában tájékozódni kívánó 
számára. A nagy monográfiákhoz, Daniel 
Mornet részletes eszmetörténetéhez, Pleha-

nov tanulmányaihoz a legjobb bevezetőt 
Gyergyai nyú j t j a a magyar olvasónak. 
Nem utolsó sorban erénye a kötetnek : 
jegyzetei alapossága, melyek a magyar 
vonatkozású jelenségekre is felhívják a 
figyelmet. Kár , hogy ebben a részben a 
francia nyelvű munkák címét csak magyar 
nyelven közli, ami bizonyos zavarral jár : 
nem vehető ki, mi az, ami ezek közül csak 
francia nyélven jelent meg s mi az, amit 
nyelvünkre is lefordítottak. Megkülönböz-
tető jellel kellett volna a lefordított , illetve 
le nem fordított műveket elválasztani. 

A mű világnézeti alapvetését illetően 
csupán egy kilogásunk merülhet fel. A fel-
világosodás fokozatos osztálytagozódására 
gondolunk, annak pontos történeti folya-
matára : amint a nagypolgári szárny elválik 
a kispolgár-plebejus szárnytól stb. Persze 
nehéz ilyesmit érzékeltetni, amidőn a szerkesz-
tő kötve van az önálló írói arckép-formához. 
De talán egy időrendi táblázattal lehetett 
volna pótolni ezt a rendkívül "fontos körül-
ményt s így az egész mozgalomnak a forra-
dalom felé tar tó menete is szemléletesebbé 
vált volna. 

Egy-két kevésbé pontos vagy kevésbé 
szerencsés kifejezést kell még helyesbíte-
nünk, amelyek egy esetleges második kiadás-
ból- el tüntethetők : Diderot elsősorban azért 
maradt Franciaországban az Enciklopédia 
körüli viharok ellenére is, mert nemzeti 
ügynek tekintet te küzdelmüket s nein azért , 
mert »szerződése volt a francia kiadókkal« 
(16. 1.). »A franciák azonban nem szeretik a 
pápai beavatkozást« (17. 1.) — itt a francia 
gallikán hagyományt kellett volna pár 
szóval érinteni, mint amely hozzájárult a 
francia alsópapság demokratikus, sőt helyen-
ként forradalmi magatartásához. A jezsui-
tákról meg kellett volna írni, hogy a XVIII . 
század második felében az általános nemzetté 
válás közepette már a feudális udvarok 
számára is teherré vált a »fekete internacio-
nálé«, különben a tájékozat lan olvasó nem 
érti meg, hogy miért igyekeztek még a reak-
ciós uralkodó rendszerek is szabadulni 
tőlük (18. 1.). 

Helytelea Montaigne-t úgy beállítani, 
mint aki a »polgárháborúk idején óvatosan 
bezárkózott kastélya könyvesházába« (30.1.), 
hiszen a IV. Henrik-féle konszolidációnak, 
a francia politika egyetlen helyes ú t jának ő 
volt legfőbb egyengetője s a legszörnyűbb 
polgárháborúk folyamán nem egyszer te t te 
meg a Bordeaux és Párizs közötti hetekig 
tar tó több száz kilométeres útat , ami minden 
volt, csak nem óvatosság. Montesquieu 
közéleti szerepe eltörpül a Montaigne-é 
mellett, nem helyes tehá t Montesquieu-t, 
hatalmas érdemei mellett is, ebben a vonat-
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kozásban Montaigne fölé emelni. Azt hiszem, 
kissé a francia akadémikusok út jára tévedt 
Gyergyai, amikor a rendkívül ideges, izgatott, 
nyugtalanul fürkésző Montesquieu vala-
mennyi XVII.!. századi gondolkodót jellemző 
stílusát »méltóságos«-nak mondja (32. 1.). 
Voltaire igen malac Orléansi Szűz-eposzát 
sem merném »tréfás versezet«-nek nevezni 
(46. old.) 

Ez a néhány apróság elenyésző napfolt 
csupán a szép és hasznos kötetben s utolsó 
kifogásunk már egyenesen a kiadó címére 
zól : Gyergyai Albert kitűnő bevezetőihez és 

ízléssel-szakértelemmel válogatott szövegei -
.hez nem elsősorban portrékat kellett vol-
na illusztrációkként mellékelni, hanem a 
felvilágosodás mozgalmát és a XVIII . század 
életét megelevenítő képeket : egykorú saj-
tót , lapterjesztést, szalonéletet, fiziokrata. 
birtokot, operát, angol kertet. 

A szövegiordítás törzsökös részét Gyergyai 
Albert végezte, kisebbik részét Szavai 
Nándor, mindketten méltóan legjobb fordí-
tói hagyományainkhoz. 

Oyöry János 

K R Ú D Y GYULA : HÉT BAGOLY — BOLDOGULT ÚRFI KO ROMBAN 

Szépirodalmi Könyvkiadó. Budapest 1954. Sőtér István bevezető tanulmányával , Ferenczy 
Béni rajzaival. 

Minden Krudy-könyv, szinte kivétel nél-
kül : líra, amely a képzelet sajátos sugárzá-
sába vonja a valóságot. Ezért is oly nehéz e 
művek helyét kijelölni prózairodalmunk-
ban. Szelíd nyírségi tá jak , magányos ódon 
vidéki kúriák, gyűmölcsillatú ősfcök és 
disznótoros telek ; egy régi, talán sohse 
volt Pest biedermeier-hangulata, polgári 
családok békés élete, »ahol pirosterítékes 
asztalon együtt reggelizik friss kávét a 
család, és a ház leanyainak jácint-illatuk 
v a n . . .« ; az élet számkivetett jei : megtört , 
céltalan csavargók, furcsa, .szomorú vagy 
mulatságos különcök, ódivatú, sápadt szerel-
mesek, akik még meg tudnak halni egy 
lányért . . . ; költők, lovagok, szerencse-
játékosok, fér jüket megcsaló gazdag keres-
kedő-asszonyok, kivénhedt zsokék és teme-
tésrendezők, korhelyek és újságírók, áb-
rándos-lelkű fiatal nők és őszülő gavallérok—: 
ez Krúdy világa, de csak töredékes felsoro-
lásban. S a különös, néha már-már való-
színűtlen alakok körül az emlékek, képek, 
t á j ak , hasonlatok, dallamok színes kavar-
gása, megható és groteszk apró események 
egymásba-fonódása, néhány állandóan visz-
szatérő főtéma s annak sok-sok variációja 
jelzi, hogy az író — vágyainak és érzéseinek 
előhívó oldatában — az ábrázolt életből is 
egy külön kozmosz egyéni vonásait vará-
zsolja képpé. Stílusának sokat emlegetett 
zeneiségében, sokhelyütt kissé aví t t , kedves 
modorosságában régi klavikordok és zenélő-
órák hangszínei bujkálnák. Tudatos és 
szándékos ez nála s abból a nosztalgikus 
magatartásból fakad, amely egy elérhetetlen 
életforma boldogságát keresi a lakjainak 
jelképes sorsában. Ha a kor reális képét 
keressük műveiben, — világa kettőssége 

olykor zavar bennünket. Mert noha egyrészt 
elfogadjuk e világ szépségeit költői igaz-
ságnak, hiszen a líra heve hitelesíti, — más-
részt viszont csupán egyes mozzanatai t 
tud juk azonosítani a valósággal. Van valami 
figyelemre méltó abban, hogy e regények 
nőalakjainak nagy része kissé kancsal. A H é t 
bagoly-ban is így réved vissza nagy szerel-
mére Szomjas Guszti úr : »Flóra volt a 
keresztneve, a legszebb haja volt a város-
ban, kicsit kancsalított, mintha nem ehhez a 
világhoz volna szokva a látása, mindig 
oly meglepetten nézett, mintha akkor ébresz-
tet ték volna fel valamely gyönyörű álmá-
ból.« — A nőknek ezt a fa j ta nézését, amelyet 
sűrűn emleget, azért szerethette annyira 
Krúdy, mert ez volt — az ő látásmódja is. 
Ahogy Hoffmann bizarr víziókban lát ja a 
szürke kis Bamberg városát, ahogy Jókai 
délibábos csillogásúra növeszt egy-egy jelen-
téktelen t á j a t — : Krúdy is úgy teremt mese-
világot a valóságból. Romantikus tehát , ha 
megkésve is, csakhogy *>Jókai romantikus 
hőseinek tet tereje az ő figuráiban már egy 
álmodott múlt álmodott szépségeinek makacs 
megőrzésévé csökken. Az is kétségtelen, 
hogy ha lazán is, de a mikszáthi elbeszélés 
vonalához is kapcsolódik. Ez az elbeszélő-
forma, amely néhány alapszínére bontva 
és továbbfejlődve Lovikban, Török Gyulá-
ban is él, — Krudyra az anekdotikus stílust 
hagyta örökül s a dzsentri-témát is, bizonyos 
vonatkozásokban. Mikszáth hajdani gavallér-
jai azonban Krúdy világában már egykori 
hatalmuk látszatát sem igyekeznek fenn-
tar tani : lassan visszahúzódnak tanyai 
udvarházaik rezeda-illatú múlandóságába, 
s búcsúznak az élettől »királyi gőggel«, 
mint Álmos Andor a Napraforgó c. regény-
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