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A NEOKLASSZICIZMUS ÉS CSOKONAI 

1. Még mindig zavarban vagyunk és valószínűleg maradunk is az irodalmi és művészeti 
áramlatok, mozgalmak, periódusok és korszakok nemzetközi elnevezése körül. így a neo
klasszicizmus is talán még leginkább az építészetben jelenti, nemzetközi síkon, egy és ugyan
azt a dolgot. A neoklasszikus építészeti stílust azért nevezzük „klasszikusának, mivel az antik 
építészet mintáját követi, és azért „neo-klasszikus" nak, mivel a Pompei- és Herculanum-
beli ásatások nyomán, amelyek 1748-ban indultak meg, a klasszikus stílusnak új szakasza 
volt. A klasszikus stílus történetének ez az utolsó szakasza európai viszonylatban legalább 100 
évig tartott, Amerikában még tovább. Tulajdonképpen ez volt az egyetlen olyan stílus, egé
szen a XIX—XX. század fordulójáig, az Art Nouveau feltűnéséig, amely autonóm alapelvekre 
és jellegzetességekre hivatkozhatott. (Ha ugyan több joggal tekintjük a neoklasszikus építésze
tet önállóbb stílusnak, mint az utána feltűnő historizáló stílusokat, amelyeknek az volt a leg
főbb „bűnük", hogy nem az antik építészetet vették mintául.) De magát a neoklasszikus épí
tészeti stílust nem lehet homogénnak tekinteni. Külön vonulatot képez benne a XIX. század 
elejétől kezdve a francia eredetű empire stílus, valamint a copfstílusnak nevezett és a „style 
Louis XVT'-ből kiinduló „style Joseph II", amelynek legimpozánsabb magyarországi emléke 
Egerben a Pedagógiai Főiskola, az egykori Lycaeum épülete. 

Ha a szobrászatban beszélünk neoklasszikus stílusról, Antonio Canovára, John Flaxmanra, 
Bertel Alberto Thorwaldsenra gondolunk. Ha a festészetben, akkor Jacques-Louis David, 
valamint Jean Auguste Dominique Ingres jut eszünkbe, aki David iskolájában tanult, pályája 
végén pedig már Paul Cézanne-nak adott indításokat. A német neoklasszikus festészetet első
sorban az egész áramlat megalapításában döntő jelentőségű Anton Raphael Mengs, azután 
pedig talán Angelica Kaufmann és Johann Heinrich Wilhelm, a „Goethe"-Tischbein kép
viseli a legjellegzetesebben. Goethe Itáliában neoklasszikus német festők körében időzött. 
A díszítőművészetek köréből a XVI. Lajos stílusú vagy az empire bútorok éppúgy a neoklasz-
szicizmushoz tartoznak, mint a Wedgwood-vázák, s közös jegyük az antik inspiráció. A zené
ben viszont a neoklasszikus elnevezés nem egyetlen stílust jelöl, hanem mindenkor a klasszikus 
zenéhez, Bachhoz és Mozarthoz való visszatérést: Felix Mendelssohn-Bartholdy, Igor Stra-
winsky vagy Arthur Honegger esetében egyaránt. Végül az irodalomhoz jutunk, ahol a neo
klasszikus jelző megint csak különböző dolgokat jelent. 

Az angolszász kritika igen sokszor azt érti rajta, amit mi egyszerűen klasszikusnak neve
zünk. Nem akarok régebbi példákat idézni, de még maga René Wellek is utolsó tanulmány
kötetében (Discriminations. New Haven and London, 1970) „absztrakt neoklasszicizmusról" 
beszél, amely ellen a modern irodalomban „az egyénire vetett hangsúly rendkívül heves 
reakció volt" (142.); majd azt bizonyítva, hogy a költészet személyes, autobiografikus jellege 
nem a romantika vagy a német Sturm und Drang találmánya, hanem korábbi, így érvel: 
„Semmi kétség, a formális neoklasszicizmusra következő reakció akkor különösen élénk volt." 
(246.) Pedig éppen ez a kötet tartalmazza Wellek esszéjét a klasszicizmus fogalmáról az 
irodalomtörténetben, ahol nem tesz különbséget klasszicizmus és neoklasszicizmus között, 
noha, természetesen, tudomása van a különbségről. (Vö. 87.) 
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A neoklasszicizmus fogalmának azt a jelentését, amelyben nekünk kell használnunk, az 
olasz kritika vezette be. Mario Praz alapvető könyve, a Ousío neoclassico (1940) elsősorban az 
építészettel és a képzőművészetekkel foglalkozott ugyan, de irodalmi vonatkozásokat is bőven 
tartalmazott. Az ő nyomán bontakozott ki az ilyen irányú kutatás, amelynek csak mintegy 
az összefoglalására utalok: Walter Binni fontos tanulmányai (Classicismo e neoclassicismo 
nella letteratura del Settecento. Firenze, 1963) kifejezetten irodalmi áramlatként kezelik a neo
klasszicizmust, s a jelentéktelenebbek mellett legjelentősebb képviselőiként Goethe, André 
Chénier, Foscolo, Hölderlin, Keats nevét emlegetik. A magyar irodalomtudományban ennek 
a terminusnak Szauder Jószef szerzett polgárjogot, éspedig elsősorban a neoklasszicizmus 
német változata, a klasszika által ihletett költészet megjelölésére: ezért látja fő képviselőjét 
Kazinczy Ferencben. (Vö. Az Estve és az Álom. Bp. 1970. 121.) Magyar vonatkozásban Szauder 
József a neoklasszicizmuson kívül megkülönbözteti — többek között — a klasszicizmus 
XVIII. századi „felvilágosodott", „iskolás" és a vidéki nemesség költői által művelt válto
zatát, az „udvarházi" klasszicizmust, ehhez a „deákos" klasszicizmus megjelölés járul még, 
amelyet Tarnai Andor is képvisel. 

Mindezek a változatok „összetorlódnak" a XVIII—XIX. század fordulóján, mégpedig 
igen szemléletesen a kelet-középeurópai irodalmakban, amelyeknek többségére ki lehetne 
terjeszteni a klasszicizmus magyar változatait. De a századforduló általános európai szem
pontból is „sűrűsödési" szakasznak tekinthető, amikor az európai irodalomban együtt van 
minden: barokk, klasszicizmus, felvilágosodott (vagy „késői") klasszicizmus, rokokó, szenti
mentalizmus és neoklasszicizmus, amit csak a XVII—XVIII. század felhalmozott. Szauder 
József kiváló magyar irodalmi elemzései mellett felhívja a figyelmet René Pomeau hasonló 
megfigyelésére (L'Europe des Lumiéres. Paris, 1966. 94—98.), aki a századvégi „péle-méle"-re 
példának egy jelentéktelen olasz író vígjátékát említi. De valószínűleg hivatkozni lehetne 
Európa akármelyik irodalmára, hogy az „örökség" együttélését a századfordulón kimutassuk. 
Az angol irodalomban egyidejű Burns népi ihletésű költészete, Beckford fantasztikus-szatirikus 
Vathek-ja és Blake miszticizmusa; a német századfordulón — még részben a klasszikán 
belül is — megférnek egymással párhuzamosan a barokk hagyományai pl. Jean Paul műveiben, 
a neoklasszicizmus kialakulása Goethénél és — másként — Schillernél, a „lapos" felvilágosodás 
megnyilvánulása Friedrich Nicolai írásaiban és ugyanakkor Hölderlin orfikus mondatai. 

2. Minden kétségen felül áll azonban, hogy ennek a korszaknak a neoklasszicizmus a leg
újabb és talán a legfontosabb művészeti és irodalmi áramlata. Mondjuk így: a reneszánsszal, 
de legalábbis a XVII. századdal kezdődő irodalmi klasszicizmus történetében, akárcsak a 
képzőművészetekben, a neoklasszicizmus az utolsó fázis. Történetileg a neoklasszikus irodalmi 
áramlat a francia forradalom három évtizedével esik egybe, ámbár kissé meg is előzi és kissé 
túl is éli azt: Winckelmannra mint „kezdőpontra" és a restauráció korszakának klasszicistáira 
mint „kihangzásra" gondolok. Nem lehet független a francia forradalomtól, amely maga is 
antik jelmezbe öltöztette polgárhőseit. Vagy fordítva: a forradalom illesztette be a maga 
stílusát a neoklasszikus formák közé. Mario Praz figyelmeztet arra (idézett munkája angol 
kiadásának 97—98. lapján), hogy Plutarchos évszázadok óta forgatott párhuzamos életrajzait 
és az életrajzok morális koncepcióját senki nem érezte aktuálisabbnak és megvalósíthatóbbnak 
a forradalmároknál. Majd ugyanazt az antik jelmezt, csak több díszítéssel, viselte nemcsak 
Franciaországban, hanem egész Európában a császárság (az Empire) kora, amely a forra
dalmárok „utókorának" tekinthető. Szociológiailag a neoklasszicizmus polgári jellegű áramlat
nak minősül. Ez nem azt jelenti, hogy csak polgárok képviselték, Alfieri például arisztokrata 
volt, sem azt, hogy valamennyi neoklasszicista híve lett volna a francia polgári forradalomnak, 
noha a forradalom csaknem valamennyiük érzelmi életében és költői fejlődésében döntő 
szerepet játszott. De azt jelenti, hogy — társadalmi származásuktól függetlenül — a neo
klasszicisták megszabadították magukat a klasszicizmus „udvarhoz kötött" jellegétől, hogy 
republikánus, demokratikus eszméket merítettek az antik példaképekből, így az előbb emle-
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getett Plutarchosból is. Fenomenológiailag, azaz a stílus rétegében a neoklasszicizmus átját
szik a romantikába, sőt módszerét tekintve is érintkezik vele. David Horatiusokján vagy Tisch
bein híres Goethe-képén ott vannak a romantika rekvizitumai, és Ingres, noha gyűlölte 
Delacroix-t, festői módszerben nem állt messze tőle. Hölderlin vagy Schiller vagy még inkább 
Keats és Alfieri stílusban, indulatban, módszerben bízvást összecserélhetők a romantikusok
kal, de eszméiket és világnézetüket még a felvilágosodás sugallja és ez a neoklasszicizmus 
áramlatához köti őket. Megkülönbözteti őket a romantikusoktól általában művészi módsze
rüknek az az alapvonása is, hogy poétikájuk eltökélten az antik mintán tájékozódik, noha az 
antik minta követését igyekeznek összeegyeztetni a modern élet követelményeivel. Ez a törek
vésük — természetszerűleg — leginkább a regényeiken látszik meg, azon a műfajon, amelyre 
nincsen antik modell (pl. Wilhelm Meister). Művészei- és irodalomtörténeti szempontból, végül, 
a neoklasszikus áramlat nem egyetlen a maga korában, mint már tudjuk; sem keletkezése 
idején, sem későbbi stádiumában, amikor a romantikával érintkezik. Keletkezésével viszont 
csaknem egyidejű, vagy annál valamivel korábbi a szentimentalizmus, az osszianizmus, a 
gótikus irodalom, a gessnerizmus, a Sturm und Drang, amelyeket összefoglalólag, mivel 
módszerüket közösen jellemzi az érzelmi telítettség, egy korábbi tanulmányunkban az „emo-
cionalizmus" elnevezéssel próbáltunk meghatározni. Ezek és a neoklasszicizmus között 
azonban folytonos az „átmenet", a belső affinitás. 

Egész Európára érvényes áramlat az emocionalizmus is. Érvényességét még olyan rész
áramlatain is bizonyítani lehetne, mint a „legemocionalistább" Sturm und Drang, amelynek 
európai megfelelőire Roy Pascal (The Germán Sturm und Drang. New York, 1953. XV.) utalt. 
„Ha Locke-nál, Hume-nál, Voltaire-nél, Diderot-nál és az Enciklopédiában, Richardsonnál, 
Liliónál és Fieldingnél nyilvánvalóvá lesz az intellektus kihívása a hagyományos gondolko
dással és értékekkel szemben — olvassuk nála —, Young, Gray, a Warton-testvérek, Sterne, 
Percy műveiben az érzelem új típusai felé való törekvést láthatunk. Az új ember problemati
káját a legprovokatívabb formájában Rousseau foglalta össze, az új emberét, aki korával 
szembeszegülve új elragadtatásokra képes, akit új, homályos vágyak gyötörnek." Az antik 
szobrok láttán addig nem ismert érzelmeket fejezett ki Johann Joachim Winckelmann is, 
fő művének, a Geschichte der Kunst des Altertumsnak emóciókkal telített leírásaiban. Ezek a 
Sturm und Drang „kirobbanását" alig néhány esztendővel előzték meg, ami egymaga is utal 
az emocionalizmus és a neoklasszicizmus átfedéseire. 

3. Mindez arra figyelmeztet bennünket, hogy ha meg akarjuk fogalmazni az esztétikai 
gondolkodás történetét a felvilágosodás utolsó stádiumában, disztingválnunk kell azok között 
az eszmék között, amelyek az emocionalista áramlat esztétikájához tartoznak, és azok között, 
amelyek csak a neoklasszicizmust jellemzik. A következőkben ezek közül kísérlünk meg néhá
nyat felsorolni. 

a) Winckelmann a tökéletes szépséget az antik szobrok szemléletében találta meg. Mind ín 
művészettörténeti kézikönyv megírja, hogy David képeit az antik szobrok ihlették, s hogy 
ezt az inspirációt Winckelmann közvetítette. Dávidtól viszont átvette iskolája, a fiatal Ingres 
és az egész neoklasszikus festészeti mozgalom. Winckelmann a görög szobrok megfigyelése 
alapján fogalmazta meg a neoklasszicizmus legjellemzőbb módszeres elvét, az alakok olyan 
ábrázolását, amely nemes egyszerűséget és csöndes nagyságot fejez ki: edle Einfalt und stille 
Grösse. Ezt az elvet már 1755-ben, első jelentős művében (Gedanken über die Nachahmung der 
griechischen Werke in der Malerei und Bildhauerkunst) kimondotta, mégpedig a Laokoón 
szoborcsoport elemzésekor, és ez az elve, ámbár Lessing vitázott vele, s főként az erkölcsi 
tartalommal, amelyet Winckelmann az elvhez kötött, mindvégig a neoklasszicizmus egyik 
legfontosabb módszeres elve maradt. És a görög szobrokban megtestesült szépség nemcsak 
a neoklasszikus képzőművészetet ihlette, hanem az irodalmat is. Elsősorban a drámát és az 
epikát, amely alakokkal dolgozott. Goethe Iphigeniája, Egmontja, Tassója a nemes egyszerű
ség és csöndes nagyság elve alapján megannyi bizonyos szoborszerű méltósággal mozog. 
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Schiller neoklasszikus drámáinak főalakjaiban is van valami szoborszerű: Wallenstein sötét 
méltósága a véres háború világában, Teli Vilmos egyszerűségében nagyságot sugárzó nyugalma 
a winckelmanni alapelvre vezethetők vissza, még mindig. Alfieri forrongó hőseiben is van vala
mi a klasszikus szobrok fenséges nagyságából, Foscolo utolsó nagy költemény-töredékében 
— Le Grazie — a görög szobrok édes nyugalmából. Goethére vonatkozóan egy rég elfelejtett 
német kutató (Carl Steinweg: Goethes Seelendramen und ihre französischen Vorlagen) a dráma
hősök szoborszerűségét már 1912-ben észrevette, csak e jellegzetesség winckelmanni forrására 
nem gondolt. Walter Binni viszont, említett fontos munkájában (9.), a kor emocionalista 
áramlatait, amelyeket ő „preromantikusoknak" nevez, a zene felé irányulónak látja, mert a 
zene képes leginkább kimondani az „ineffabile"-t, míg az irodalmi neoklasszicizmus modell
jének a képzőművészetet jelöli meg: a neoklasszicizmus „hozzáidomította költészetét a lineari-
táshoz, a rajzhoz". (90.) Eszembe jut Goethe itáliai utazásának az a jelenete, mikor Bologná
ban Raffaello Szent Agáta-képe előtt megfogadja, hogy semmi olyat nem fog Iphigenia szá
jára adni, amit e csodálatos kép szentje nem mondhatna ki. (1786. október 19.) A képző
művészeti ihletés, a szemmel látható szépséggel való affinitás csakugyan megfigyelhető a 
neoklasszikus irodalmi művek belső módszerén. 

b) A neoklasszicizmus nemcsak hogy egyidejű az emocionalizmussal, hanem a legtöbb 
neoklasszikus költőnek megvolt a maga emocionalista korszaka, vannak emocionalista művei. 
Goethe megírta Az ifjú Weríhert, Schiller a Haramiákat, Foscolo a Jacopo Ortist. Goethe 
Faustja maga, amely, akárcsak Dante Komédiája túllépi az irodalmi áramlatok kereteit és 
csak egy egész korszak összefoglalásaként érthető meg, a Sturm und Drang sodrában fogan
tatott. Az „átjátszás" az emocionalizmus, a romantika és a neoklasszicizmus között állandó. 
A neoklasszikus alkotómódszer egyik állandó eleme ezért szükségszerűen a „megfékezettség", 
a szenvedélyek korlátok közé szorítása, és ez több és sajátosabb, mint a „mérték" („mesure") 
módszeres elve, ami a klasszicizmusra általában jellemző. Hadd utaljak a filozófus Ernst 
Bloch egy szellemes esszéjére, amelyben úgy jellemezte a neoklasszikus periódusában fehér 
márványszoborrá ünnepélyesedett Schillert, hogy ekkor is feltört benne még olykor a parttalan 
szenvedély, és olyankor a hideg márvány áttüzesedett és elpirult. E „vértolulások" Ugo 
Foscolo Le Grazie-jában is megfigyelhetők, és ezek feszítik romantikussá Hölderlin képeit és 
emelkedett szavait. A „megfékezett mérték" az, ami a neoklasszikus költő művészi módszerét 
az emocionalistáétól és a romantikusétól elválasztja. 

c) A klasszicizmus és a romantika elméleti „vízválasztójának" joggal tekintjük Schiller 
1795-ben befejezett értekezését a naiv és szentimentális költészetről. A naiv és a szentimentális 
fogalompárjával Schiller lényegében a klasszicizmus és a romantika művészi alkotómódszeré
nek különbségét határozta meg. A naiv, azaz klasszikus költő a valóságos természetet utánozza, 
a szentimentális pedig azt az eszmét utánozza, amelyet a valóságról alkotott. Míg a naiv
klasszikus költészetben tehát csak két elem szerepel: a természet és a mű, amelyet a költő 
a természetet imitálva alkotott; a szentimentális-romantikus költészetben az előbbi két elem 
közé egy harmadik iktatódik, az eszme vagy eszmény. A szentimentális költő érzésmódjai, 
Empfindungsweisen: a szatirikus, az elégikus és az idillikus a szerint alakulnak, milyen a ter
mészet, azaz a valóság és a költői eszmény viszonya. De ne bocsátkozzunk bele ezek elemzésébe. 
Az értekezés egyik lényeges eredménye, történeti szempontból az, hogy benne Schiller a neo
klasszicizmus esztétikai álláspontjáról igazolta a romantika költői módszerének jogosult
ságát is. 

De nem fenntartás nélkül. A fenntartások abban mutatkoztak meg, ahogyan Schiller a 
három alapvető érzésmód elemzésekor a költői eszményt mindenkor a valósághoz viszonyí
totta. A romantikusokat, például Friedrich Schlegelt vagy Ludwig Tiecket többnyire azért 
bírálta, mivel eltávolodnak a természettől, és mivel eszméiknek nem adnak fegyelmezett 
formát. Röviden szólva, Schiller a maga neoklasszicista esztétikai alapjáról kiindulva csupán 
a romantika olyan változatának adott szabad utat, amelynek eszménye nem oldotta el magát 
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a valóságos természettől, ami más szavakkal azt jelenti, hogy a szentimentális-romantikus 
módszeren belül is érvényesítette a megfékezettség elvét, a „mértéket". Neoklasszicizmus és 
romantika csak ezen a korlátozáson belül érintkezhetett. 

Hadd zárjam ezt a rövid eszmefuttatást egy utalással a „mérték" emberi jelentésére, 
amelyet az antik és a modern klasszicitás adott neki. Klasszicitás és romantika azért érint
kezhetett csak a „mérték" korlátozásán belül, mert csak ezen belül volt összefoglalható a kettő 
egy magasabb fogalomba, az emberség fogalmába. A klasszikus és a neoklasszikus esztétika 
minden művészet elé azt a legmagasabb célt tűzte, hogy az emberség lehető legteljesebb 
kifejezése legyen. És lehet, hogy ezzel minden időkre kimondotta minden költészet feladatát. 

4. A neoklasszicizmusnak ezeket az elvont és speciális elveit a kortársi magyar irodalomban 
jórészt csak Kazinczy Ferenc értette meg és részben fogadta el a saját elveiül is. ő volt az, aki 
meglátta a mélyebb egységet — éppen a klasszicitás fenti elvei alapján — Goethe oly külön
böző művei, mint a Stella, az Iphigenia, a Wilhelm Meister és A római karnevál között; ő ne
vezte az Jphigeniát, anélkül, hogy az Itáliai utazás fentebb megidézett részletét ismerhette 
volna, Goethe „legraphaelibb" művének. (Vö. V. Gy. M. Állandóság a változásban. Bp. 1968. 
114. kk.) Kazinczy elszántan hirdette a „megfékezett mérték" költői elvét, ebben a szellemben 
íródott a Xénia a pongyola járású lóról, amely erősen megfékezve tanul büszkén lépni; Kazinczy 
tanítványaiból került ki a magyar romantikának az az iránya, amelyre leginkább jellemző a 
mértéktartás, a tartózkodás, a továbbélő felvilágosodás. Kölcsey Ferenc Kazinczy iskolájá
ban tanult. 

A neoklasszikus esztétikának voltak azonban kevésbé elvont és kizárólagos vonásai is. 
Olyanok, amelyeken más egykorú, valamivel korábbi és későbbi áramlatokkal is osztozott. 
Ilyeneknek kell tekintenünk — többek között — a folklór, a pszeudo-folklór, a népköltészet 
ihlető hatásának feltűnését, a személyesség és a személyi líra előretörését, a történeti szem
lélet kialakulását, a társadalmi problémák iránti érdeklődés megerősödését, ami a problémák 
viszonylagos tisztánlátásával párosult, hiszen a neoklasszicisták a feltörekvő polgárság állás
pontjáról szemlélték a társadalmat. A forradalom történelmi közelében ezek a problémák 
akuttá és gyakorlatilag szemléletessé váltak, s azt hiszem, általánosan jellemzőnek lehet 
mondani a neoklasszicistákra azt a rezignációt is, amellyel költői-világnézeti magatartásukban 
a századforduló korszakára reagáltak. E felsorolt jegyek némelyikében, amelyeknek bővebb 
kifejtését máskorra kell hagynunk, a neoklasszicistákkal Csokonai Vitéz Mihály is érintkezett. 

Elegendő kifejtés helyett mégis megkísérlünk közülük néhányat valamivel közelebbről 
szemügyre venni. 

a) A kelta-angol és azok nyomán a német forrásokból feltörő folklór, pszeudo-folklór és a 
népköltészet — talán, ezúttal, fölösleges felsorolni az ismert neveket — a felvilágosodás keretén 
belül először az „emocionalista" áramlatokban jelentkezett. A Sturm und Drang népköltészeti 
ihletettsége Herder révén szláv és baltoszláv indításokra is visszanyúlt, és ugyanakkor a kelet
európai irodalmakra hatott a legerősebben vissza. A népköltészeti hatás egyébként Európa 
nyugati és középső részének elsősorban az északibb irodalmaiban érvényesült, a déliek közül 
leginkább csak a spanyolban. 

De a népköltészet hatóköre már kezdetben sem korlátozódott csupán az emocionalista 
áramlatokra. Létrehozott olyan sajátos és egyéni jelenségeket, mint Burns, és, ami még fon-
tosabb, behatolt a neoklasszicizmusba, továbbélt a neoklasszikus líra egyik-másik képviselő
jénél is. Továbbélt úgy, mint az általános lírai fellendülés egyik kiváltó oka, vagy mint ihlető 
— például az Itáliából visszatért Goethe szerelmi költészetében (Gefunden) —, vagy mint 
törekvés újabb népek, például a távol-keletiek költészetének megismerésére. Goethe Nyugat
keleti divánját vagy Csokonai érdeklődését Hafiz iránt ebből a szempontból is meg kellene 
közelítenünk. Herder annakidején nem is csupán népköltészetről, hanem a „népek költészeté
ről" beszélt. Arra pedig, hogy Csokonainál milyen nagy a szerepe a népköltészetnek, és mek
kora Csokonai szerepe a magyar irodalmi népiesség kialakulásában, talán fölösleges kitérnünk. 
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Csak annyit kell megjegyeznünk mégis, hogy a népiesség nem speciálisan magyar jelenség, 
mint egykor hittük, nem is csupán kelet-európai, hanem általános európai mozgalom. Csokonai 
tehát nemcsak rokokójával, hanem legmagyarabb és természetesen helyi és hazai kötődésű 
népiességével is egy nemzetközi áramlatba kapcsolódott bele, amely a XVIII. század 60-as 
éveiben felbukkant a „mélyből" és többé — bízvást mondhatjuk — az európai irodalom 
történetéből nem volt kiiktatható. 

b) Nem sokkal az irodalmi folklór és a népköltészet felszínre törése után kezdődött meg az 
európai irodalmakban az új, a személyes líra áradása, amely ott is megfigyelhető, ahol a népi 
ihletés nem manifeszt. A rendkívüli erővel sugárba szökellő líra különböző változatokban 
árasztja el Burns, Blake, André Chénier, Ugo Foscolo, Klopstock, Goethe, valamint Csokonai 
költészetét. Személyes lírája bőségét, intenzitását, őszinteségét tekintve Csokonainak hazai 
előzménye nincs, vagy ha van, Balassiig kellene visszamennünk érte, akire azonban Csokonai 
nem támaszkodhatott. De arról sincs szó, hogy lírájának kialakításához külföldi hatásokat 
vett igénybe. Ha akadtak ilyenek is, mert melyik igazi, nagy, eredeti költő nem foglalja-
fogja össze önmagában, tudatosan vagy öntudatlanul azt, ami „előtte" volt, mit magyaráz
nának meg ezek a költői géniuszból? Nagy líráját Csokonai csak önmaga teremthette és terem
tette meg, időben párhuzamosan legnagyobb kortársaival és gyakorlatilag az övékéhez ha
sonló előzményekre építve azt. Ha végigolvassuk prózai írásait, előszavait, jegyzeteit, leveleit, 
ha végigvesszük fordításait, az ő szempontjából kortársi névre alig akadunk bennük. Az 
Arcadia és Metastasio, valamint a derék Ewald von Kleist, Schikaneder és Wieland szolgálnak 
fordítási anyaggal neki; Pope, meg Delille abbé a „legmodernebb" költők, akikre hivatkozik; 
a poétikai elméletben Marmontel, Sulzer, Eschenburg a forrásai. Gondolatvilágában csak 
d'Holbach, Rousseau és Lessing van jelen azok közül, akikre való hivatkozásában kortársainak 
legjobbjaival osztozhat. Az a hatalmas lírai fellendülés tehát, amely rengeteg másodlagosát 
is tartalmazó költészetében a szerelmi lírával tetőződött, belőle magából fakadt, eredeti volt 
és ugyanazokból a közös európai energiákból vette erejét, mint Burns, Chénier vagy Goethe 
költészete. Csokonai költészete némely vonásában párhuzamos az övékével; egyikkel szerelmi 
ihletében, másikkal elégikus alapvonásában érintkezik, és megvannak a párhuzamai filozófiai 
költészetének is. A kortársak közül Schillerre vagy Foscolóra gondolhatunk. 

c) Utolsónak a század fordulóján jelentkező rezignációról kell szót ejtenünk, amely a leg
több neoklasszicista költőnek és velük együtt Csokonainak is sajátja. Nagyon leegyszerű
sítve a tényeket, azt kell mondanunk, hogy e rezignált költői magatartást a hozzáfűzött 
reményeket nem mindenben beváltó forradalom, az ellenforradalmi erőszak és agresszivitás 
s velük együtt a polgárság megváltozott társadalmi szerepe idézte elő. Csokonainál hozzájárult 
még ehhez egyéni életének sikertelensége, a szerelmi csalódás, a költői érvényesülés elmaradása, 
a Debrecenben és az egész országban őt körülvevő „magyar nyomorúság". Erről nálunk, 
ahol a feudális viszonyok talán még elmaradottabbak voltak, mint Európa sok más helyén, 
így abban az országban, amelynek körülményeire Marx a „nyomorúság" szót jelzőül alkalmazta, 
legalább annyi joggal lehet beszélni. Szinte szégyenkezve olvassuk azokat a stílusukban ba
rokkos, de a XVIII—XIX. század fordulóján szellemükben már idejüket múlta ajánlásokat, 
amelyeket Csokonai a Diétái magyar múzsa vagy az Alkalmatosságra írt versek elé függesztett, 
a captatio benevolentiae-nak azokat a fordulatait, amelyekkel A lélek halhatatlanságáról írt 
halhatatlan gondolatokat befejezte. A minden műveltségre és tudásra szomjas költő levelezése 
tele van próbálkozással, hogy hozzájuthasson egy-egy könyvhöz, hogy elhelyezhesse, amit 
alkotott. S mennyire elborzasztó az a megfélemledettség, amely 1795-től kezdve eltöltötte 
a kedélyét, s amely a következő század elejére nem csökkent, inkább erősödött. Ebből eredt 
a „belső szabadság" óhajtása, az elérhetetlen politikai szabadság helyett, a rezignált maga
tartásnak e típusos példája, amelyről Csokonainak Sándorffy Józsefhez 1804. június 3-án írt 
levelében olvashatunk. „Mihelyt az Isten az én születésemet a maga jótetszésével valóságossá 
tette: mindjárt szívemre nyomta azt a stempelt, melyhez csak seculumonként szokott nyúlni, 
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s ezt a karakterizáló mondást ejtette rá: Te szabad légy! Nem kell nekem a politikai szabadság, 
nincs is szükségem r e á ; . . . Nem kívánok egyebet, hanem hogy testemet ne bántsák, ne aka
dályoztassanak annak szükségeinek megelégitésében. Lelkem felül és kivül van sphaerájokon, 
az egyedül az enyém." Nem kell politikai szabadság, csak legalább „testemet ne bántsák", 
„lelkem felül és kivül van sphaerájokon". Lehetne más nemzetiségű neoklasszikusok írásaiból 
is hasonló gondolatokat és hangulatokat idézni. Mégis, [noha eltérő személyi, de analóg társa
dalmi körülmények közül, az uralkodó herceg kegyelmét élvező Schiller szavai kínálkoznak 
párhuzamul ide. 1801-ben, két évvel korábban vetette őket papírra Uj század küszöbén c. 
versének végsoraiként, mint a maga szavait Csokonai. „Térj a lélek szent körébe inkább, / S 
hagyd az élet küszködéseit! / Álmainkban él csak a szabadság, / S a szépség csak a dalban 
virit." (Rónay György fordítása.) 

Az aggodalom és menekülés gesztusai olvashatók ki az ilyen sorokból. A neoklasszikus 
szépség „áhítata" sokszor ugyancsak sebzett és sebezhető, impulzív lelkeket takart. A század
forduló érzékenységének, új neoklasszikus stílusszépségének együttléte önkénytelenül is fel
veti bennünk a kérdést: nem játszottak-e bele az aggodalom és menekülés motívumai általában 
a neoklasszicizmus „megfékezett mértékének" esztétikai elvvé alakulásában? Hiszen a neo
klasszicizmus a legnagyobb társadalmi átalakulások kortársa volt, amelyek addig Európa 
történetében végbementek. 

E nagy változásokat vagy azok egy részét Csokonai is végigélte. Nem annyira költészetéhek 
témáival kísérte végig, mint amennyire költői magatartásával reagált rájuk. Költészete néhány 
vonását, de főként költői magatartását tekintve a neoklasszicista magatartással is mutat 
affinitást. Hogyan fogjuk fel tehát a korszak „legkorszerűbb" irányzatával, a neoklassziciz
mussal való kapcsolatát? 

Mindenekelőtt feltétlenül el kell ismernünk Szauder József igazát abban, hogy műveltsége, 
olvasmányai, különösen fiatalkori, de későbbi verstípusai többsége szempontjából Csokonai 
a „felvilágosodott klasszicizmus" képviselői közé tartozik. (Vö. Az Estve és az Álom. 112,. 
117., 156.) Kétségtelenül ez az alapja egész költői habitusának. A „felvilágosodott klassziciz
mus" a neoklasszicizmusnál irodalomtörténetileg korábbi fok. 

De mint ahogy a különböző irodalmi és művészeti áramlatok ideológiája, módszere és stílusa 
együtt él, együtt jelenik meg az európai irodalomban a XVIII—XIX. század fordulóján 
analógiák és „átfedések" Csokonai művészi alapiránya és más egykorú művészeti és irodalmi 
áramlatok között is kimutathatók. A neoklasszicizmus ezek közé tartozik. Elfér és úgylehet, 
helyet is kíván Csokonai barokk víziói, rokokó leírásai és játékai, népies kezdeményei, iskolás 
kiindulása mellett, felvilágosodott klasszicizmusának alapvető keretében. 

Oyörgy Mihály Vajda 
LE NEO-CLASSICISME ET CSOKONAI 

L'auteur de cetté étude entend par le terme néo-classicisme la phase finale du courant euro-
péen du classicisme qui, par suite des fouilles de Pompéi et d'Herculaneum, s'attachait ä 
une interprétation nouvelle du modele classique. De point de vue terminologique, l'emploi 
du terme néo-classicisme correspond á celui que la science littéraire italienne (Mario Praz, 
Walter Binni) lui attribue. Le néo-classicisme qui s'est forme ä l'époque de la révolution fran-
caise, était un courant s'étendant sur toute l'Europe, dönt la Klassik allemande était la forme 
littéraire eminente, et qui apparaissait chez les autres nations sous des variantes diverses. 
L'étude sépare l'esthétique du néo-classicisme de cehe des autres courants simultanes de l'épo
que, eile en démontrent les chevauchements et en examinant Voeuvre du plus grand poéte 
hongrois de l'époque, eile explique jusqu'á quel point eile a des points de contact avec les 
caractéristiques de contenu et de style du néo-classicisme. Voeuvre entiére de Mihály Csoko
nai Vitéz appartient á une Variante prématurée du classicisme, mais quelques uns de ses traits 
i'attachent pourtant au courant néo-classiciste contemporain. 

664 


