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A ROKOKÓ* 

A Gondolat Kiadónak a világirodalom legjelentősebb irányzatait, 
stílustörekvéseit ismertető sorozatában jelent meg Baróti Dezsőnek 
a rokokóval foglalkozó kötete, amely a hazai szakirodalomban egyút-
tal az első kísérlet a téma monografikus feldolgozására. 

A vállalkozás jelentőségét csak növeli, hogy magának a rokokónak 
a fogalma az irodalom- és (részben) a művészettörténet legvitatottabb 
kérdései közé tartozik, különösen azóta, hogy Roger Laufer Style 
rococo, style des Lumières című könyvében (1963) az egész felvilágo-
sodást, sőt, az 1680-tól 1830-ig terjedő másfél évszázadot is megpró-
bálta a rokokó fogalomkörébe vonni . Szűkebb időhatárok között 
ugyan, de szintén európai korstílusnak tekinti Helmut A. Hatzfeld is, 
pl. Rococo as a European Epoch-style című tanulmányában (Neoheli-
con, 1973). De még azoknak a szerzőknek a többsége is, akik a roko-
kónak egyik időszakot illetően sem tulajdonítanak kizárólagosságot, 
egyetért abban, hogy a régensség éveitől a XVIII. század közepéig, 
főként ez a tendencia érvényesül a francia irodalomban, képzőművé-
szetben és építészetben, s hogy ennek a tendenciának a kibontakozása, 
majd kiteljesedése jellemzi Watteau festészetét, illetve Marivaux víg-
játékait. 

Baróti Dezső szembeszáll az említett véleményekkel, mindenekelőtt 
abból a megfontolásból, hogy a játékosságot és a könnyű szórakozást 
kereső rokokó már a XVIII. század első felében sem tekinthető ural-
kodó stílusnak, csupán egy „nagy korstílus mellett létrejött és annál 
kisebb területet átfogó stílusiránynak". A szóban forgó nagy korstílus 
pedig az először Pierre Francastel által föltételezett „style des Lumiè-
res", „a felvilágosodás stílusa". „Nálunk — írja Baróti — Szauder 
József került közel ahhoz a felfogáshoz, amely nemcsak eszmevilágot, 
stílust is felismer a felvilágosodásban, és irodalmunk egy egész kor-
szakának elnevezéséül »a felvilágosult klasszicizmust« javasolta. 
[ . . . ] Mivel azonban a szlavisztikából átvett s újabban már annak 
szakemberei által is vitatott fogalom a XVIII. században már csak 
epigon jellegű klasszicizmus jelentőségének túlértékelésén alapul, 
és mivel az egyéb valójában domináns jelenségeket nem veszi figyelem-
be, szabatosabb, ha a félreértésekre alkalmas »klasszikus« jelző 
elhagyásával pusztán a felvilágosodás stílusáról beszélünk." 

Az idézett szöveggel kapcsolatban jegyezzük meg, hogy a XVIII. 
század folyamán kétségtelenül epigonná váló klasszicizmustól hatá-
rozottan meg kell különböztetnünk azt az új, életerős tendenciát, 

* A bevezető tanulmányt írta, a szövegeket válogatta Baróti Dezső. 
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amelyet — szerencsétlen „neoklasszicizmus" elnevezése miatt — 
sokan a klasszicizmus valamilyen újjáélesztési kísérletének tartanak, 
s amelynek lényege, Jacques Chouillet elemzése szerint (L'Esthétique 
des Lumières, 1974) az antik társadalmak még romlatlan erényeinek 
kultusza, ezért inkább Rousseau eszméivel áll rokonságban, mint a 
XVII. század klasszikusaival. S hogy nem epigon jellegű, hanem re-
mekműveket létrehozó irányzatról van szó, arra talán elég Chénier, 
David, Canova, Thorvaldsen, Berzsenyi vagy az Iphigeniái megalkotó 
Goethe nevét felsorolni. Ebben az összefüggésben tehát nem indoko-
latlan a „felvilágosult klasszicizmus" elnevezés, amelyet Szauder 
József Csokonai pályafutásának 1794-től kezdődő szakaszára is alkal-
mazott. 

Recenziónk terjedelméhez képest hosszabban ki kellett térnünk 
„a felvilágosodás stílusá"-nak Baróti Dezső által képviselt koncepció-
jára, mivel e koncepciónak a kötet tartalmát illetően is fontos követ-
kezményei vannak. Baróti ugyanis kiemeli a rokokóból (s így könyvé-
ben nem tárgyalja részletesen) azokat az alkotókat, akiknek szemléle-
tében már a felvilágosodás problematikája ismerhető fel, vagy leg-
alábbis azt készítik elő, nevezetesen Marivaux-t és Watteau-t, pedig 
bennük a közfelfogás — mint fentebb utaltunk rá — épp a rokokó par 
excellence képviselőit látja. Marivaux-t Baróti elsősorban színművei-
nek a rokokóhoz képest bonyolultabb világa miatt kapcsolja inkább a 
„style des Lumières" fogalmához, Watteau-t pedig, akinek „néhány 
motívuma ugyan rokona még a rokokó festők témáinak", többek 
között azért, mert „természetesebb formáival jórészt túllépett" ezen 
a tendencián. Baróti Dezső álláspontjának vitathatatlan módszertani 
alapja van, hisz a legnagyobb művészek gyakran valóban túlnőnek 
egy-egy irányzat keretein. Hogy Watteau és Marivaux esetében ez 
milyen mértékben valósul meg, arról persze lehetne vitatkozni, az 
viszont még Baróti felfogásának alapján is meggondolandó, hogy az 
említett két alkotó munkásságának részletesebb értékelése, épp a 
rokokóhoz fűződő kapcsolatuk dialektikájának fényében, magáról a 
rokokóról alkotott képünk szempontjából is hasznos tanulságokkal 
járna. 

A kötet anyaga azonban még így is imponálóan gazdag. A szerző 
a témát nemcsak mint irodalmi jelenséget ragadja meg, hanem széle-
sebb perspektívából, az építészet, a kertépítés, a festészet, a szobrászat, 
a zene és az irodalom összefüggéseiben. Külön ki kell emelnünk ta-
nulmányának utolsó fejezetét, amelyik meggyőzően mutatja be, hogy 
a magyarországi rokokó nem egyszerűen valamiféle divatos művészeti 
ízlés importja volt, hanem szervesen nőtt ki a hazai fejlődésből, és 
sajátos, a francia rokokóétól eltérő jegyekkel is rendelkezett, például 
Mikes Kelemen, Hermányi Dienes József vagy Kónyi János müveiben, 
továbbá a korabeli kéziratos gyűjteményekben. 
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A sorozat hagyományainak megfelelően a kötet nagyobbik felét 
szövegválogatás teszi ki, részben a rokokó esztétikájára vonatkozó 
XVIII. századi dokumentumokból, részben X X . századi irodalom-
történészek által adott értékelésekből, főképpen pedig a rokokó iro-
dalom alkotásaiból. Ez utóbbiaknak tematikai csoportosítása („Élet-
stílus, mentalitás", „A szerelem", „Pásztori világ, természet", „ A z 
étel és az ital örömei" stb.) az olvasó számára a rokokó legfontosabb 
toposzainak sokoldalú és élményszerű megismerését teszi lehetővé. 
Amit az antológiával kapcsolatban hiányolnunk kell, az a név- és a 
szómagyarázatok mellőzése. Hogy rögtön az első szöveggel, Voltaire-
nelc A mondain című költeményével kezdjük: vajon mindenki tudja-e, 
hogy Martialo egy híres szakácskönyv szerzője volt, vagy hogy milyen 
szerepet játszik Salentum városa Fénelon Télemakhosz című regényé-
ben? S vajon Faludi Nemes asszonyit olvasva, mindenki megérti-e 
az olyan szavakat, mint a „kiuszován" vagy a „tubinmantó" ? 

Az idegen nyelven — elsősorban franciául — idézett címekben 
előforduló néhány sajtóhiba számbavételétől eltekintve, csupán két 
személynév írásmódjára hívjuk fel a figyelmet : a Pétervárott működő 
híres olasz építész nem „Rastelli", hanem Rastrelli volt, a barokk 
jeles XX. századi kutatójának neve pedig, amely a 210., a 411. és a 
423. lapon következetesen „Tapier" formában szerepel, helyesen 
Tapié. Befejezésül említsük meg, hogy „a felvilágosodás stílusa" 
helyett alkalmazott rövidebb kifejezés, a „lumièrisme", amelyet 
Baróti Dezső „a »romantisme«, a »réalisme« és több más hasonló 
elnevezés analógiájára" „az egész felvilágosult jelenség megjelölésére 
a felvilágosodás francia neve (Lumières) nyomán" javasol, nyelvtani-
lag hibás. Ha ugyanis egy olyan francia szóhoz, amelynek utolsó ki-
ejtett magánhangzója tompa ékezettel jelölt hosszú, nyílt è (manière, 
Molière stb.), képzőt teszünk, a kérdéses magánhangzónak megvál-
tozik a fonetikai helyzete, s ennek következtében éles ékezettel jelölt 
rövid, zárt é lesz belőle (maniérisme, moliéresque stb.). Igaz, a hanya-
gabb köznyelvi kiejtésben gyakran ilyenkor is nyílt — de már rövid — 
e hallatszik, a helyesírást illetően azonban nincs pardon: nyelvtani 
szempontból kizárólag a lumiérisme alak fogadható el. Hogy a szak-
irodalom ezen túl, tartalmi szempontból is elfogadja-e a szót — s fő-
képpen „a felvilágosodás stílusá"-nak általa jelölt fogalmát —, az 
nyilván további viták során dől majd el. (Gondolat, 1986.) 
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