Szegedy-Maszák Mihály
A XVIII. SZÁZADI ANGOL IRODALOM A KUTATÁS TÜKRÉBEN
A doktori disszertációk és publikációk évi jegyzékéből arra lehet következtetni, hogy a
XVIII. század angol irodalma, mely 30 évvel ezelőtt még a legkedveltebb kutatóterületek közé
tartozott, napjainkban — nemcsak a XIX—XX. századi, de még a reneszánsz, sőt középkori
kutatásokhoz képest is — viszonylag elhanyagolt. Mivel az 1967. augusztusában Skóciában
megrendezett II. Felvilágosodás
- kongresszus — jellegénél fogva — kizárólag eszmetörténeti
kérdésekkel foglalkozott,1 nem valószínű, hogy fellendítő hatása kiterjedne az irodalomtudo
mány egyéb területeire. De a szakirodalom még ebben a „visszamaradtságában" is könyvtár
nyira terjed, s ezért csak vázlatszerű áttekintést tudok adni róla. Lehetséges, hogy a válogatás •
több ízben önkényesnek tűnik — szerepet játszott benne a magyarországi hozzáférhetőség is —
de a kiemelt munkák bibliográfiáiból a kutató tudomást szerezhet az anyag megközelítő tel
jességéről.
I. Társadalmi és eszmei háttér
Talán nincs még egy olyan korszaka az angol irodalomnak, melynél ennyire kidolgozták
volna ezt a témát. Az alapvető törvényszerűségeket már a viktoriánus2 irodalomtörténészek
megállapították. Közülük Leslie Stephen volt az, aki kései előadásaiban az egész viktoriánus
felfogást összefoglalta a XVIII. századról. Ez a felfogás mai szemmel bizonyos vonatkozásban
korlátoltnak tűnik — mint például Pope műveinek költőiségével szembeni fenntartásában.
Ugyanakkor Stephen nemegyszer meglepően tisztánlátónak bizonyul. Megállapítja, hogy a
század első felében az írók szüntelenül a „természetre" hivatkoztak, de hozzáteszi, hogy ez
korántsem jelentett egységes esztétikai felfogást: gyakran a legkülönbözőbb jelentéseket adták
ennek a kulcsszónak. Hangsúlyozza, hogy Shaftestbury természetfelfogása3 nem volt új, s a
természet „felfedezése" — melyet Stephen éppúgy, mint az újabb kutatás, a béke után lehe
tővé vált európai utazásokkal hoz összefüggésbe — még korántsem jelentette a civilizáció meg
vetését. Figyelemre méltó, hogy milyen élesen látja a két nagy regényíró korlátait: Richardson
erkölcsi tanítását kétes értékűnek érzi és érzelmességét a társadalommal szembeni hiányér
zetre vezeti vissza, ugyanakkor felismeri, hogy Fielding minden kérdést kerül, mely ebben a
korban kényesnek számíthatott.
Stephen négy korszakra osztja a századot. A politikai és társadalmi egyensúlyt, az iro
dalom politikai patronálását, a főváros gyors fejlődését, a kávéházaknak az irodalmi életben
betöltött központi szerepét, Locke hatását, a klasszikus nevelés általánosságát, a színház
hanyatlását és a napilap megjelenését tartja a századforduló legfőbb jellemzőjének. A második
korszakban (1714—1739) a kávéházak és a patrónusok eltűntek, s szerepüket a könyvárus
vette át. Az irodalmat alapvetően arisztokratikus tevékenységnek tekintették. Legjellemzőbb
kifejezési formája, a szatíra, a szűk művelt réteg által művészetként űzött társalgásból nőtt ki.
A harmadik korszakot (1739—1763) Stephen Sir Robert Walpole bukásától számítja, melyben
Locke-ot Hartley váltotta fel a legnagyobb hatású filozófusként. Addison és Pope tekintélye
változatlan maradt, Young csak részben szakított Pope hagyományával, s még Gray és Collins is
megtartották a korábbi nemzedék alapelveit. Megnőtt az igény a hasznos információra, s ez
szabta meg az irodalom fejlődését. A józan ész további térhódítása következtében az egyház
egyre inkább vesztett jelentőségéből.
Stephen nem feledkezik meg az időszak újszerű jelenségeiről: így Shakespeare hatásának
növekedéséről és Joseph Wharton Pope-esszéjéről (1757) — mely szembeszáll a tanító költé
szettel —, de Thomson természetszemléletét még didaktikusnak, Fieldinget és Johnsont egészé
ben a régi irodalom folytatójának tekinti. A negyedik korszakon Johnson diktátori éveit érti
(1763—1788), melynek során feltűntek forradalmár-gondolkodók (Paine, Godwin), de velük
szemben a mérsékelt whig politika jutott érvényre. Anglia egyre inkább átadta a filozófiában
vitt vezető szerepét Francia-, majd Németországnak. Ezekben az években alakult ki a törté
neti érdeklődés, s ekkor érte meg virágkorát a retorika (Burke). Stephen jól látja Goldsmith és
Sheridan, sőt Crabbe és Cowper műveiben a folyamatosságot Addison és Pope korával, de
ítélőképességét megrontja a viktoriánus etika, amikor Sterne érzelmességének csak őszintétlenségét veszi észre, s az б maradandóságát is Addison hagyományának folytatásában látja.
1
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A XX. századi munkák közül Basil Willey könyve4 egyetlen gondolatmenetet visz
végig: a természetfogalom változatait vizsgálja a század reprezentatív eszmei áramlataiban.
Könyve elején kiemeli, hogy a XVIII. század fokozatos átmenetekkel kapcsolódik mind a meg
előző, mind a rákövetkező korszakhoz. A természettudományok fejlődése maga után vonta,
hogy már a XVII. század végére kialakult a természetvallás és a természeti törvény fogalma, a
tragikus érzés háttérbe szorult, s a természetelv az irodalomelméletnek is alapja lett. A XVIII.
század első fele alapvetően optimista volt. Burnet, Ray és Derham az isteni bölcsesség meg
nyilvánulását látta a teremtésben, Jenyns szerint minden, ami létezik, tökéletes, és a rosszra is
szükség van. A cambridge-i platonisták az ember természetes erkölcsi érzékét helyezték a
középpontba. Shaftesbury — ki sokat tanult tőlük -r- a természet isteni tökélyét feltételezve
arra a következtetésre jutott, hogy az igazi vallásnak inkább a természetből, mintsem a kinyi
latkoztatásból kell táplálkoznia. Hobbes-szal ellentétben a természethez hasonlóan az embert is
lényegében jónak és együttélésre születettnek vélte. Az emberi erkölcsöt a természet követésé
ben látta; gyakorlati erkölcsöt, a józan ész és a jókedély morálját hirdette. Joseph Butler —
kit sokan a XVIII. század legnagyobb angol moralistájának tartanak— voltaképp az б fel
fogását fejlesztette tovább, mikor a kinyilatkoztatás és a természet istenét azonosította egy
mással. Mivel szerinte mindkettő hiányos, Isten bölcsen vette be elgondolásába a gonoszt.
Butler etikájának a belső korlát az alapelve.
A szatirikusok ugyancsak a természetelvből indultak ki. Mandeville szerint akár
gonosz, akár jó az ember, a természeti okok végül is meghozzák jó, természetes következményei
ket. A Természet és Ész szintjére fel lehet emelkedni — így érvel Swift — hacsak az ember
perverz módon el nem tér tőle. A természeten a XVIII, században általában az emberi termé
szetet kell érteni. így Hume-nál a természetelvűség azt jelenti, hogy mind az etikában, mind
az esztétikában az átlag művelt emberek véleménye az irányadó, a metafizikában pedig az
egész emberiség gondolkozása a Valóság. (Természet). Az ő értelmezésében — szemben a század
első felének uralkodó nézetével — a természet az ésszel szembeállítva szerepel; az erkölcsiség a
szív érzelme, s a vallás hiten, nem észen alapszik. Hume az oksági törvényeket agyunkban
szokásos társításokként fogta fel, s Hartley ugyanezt az elvet alkalmazta az etikára, az össze
tett eszméket egyszerűek asszociációinak fogva fel. Hartley gondolatait Priestley továbbította a
XIX. századnak. Maga Priestley a vallásos gondolkodás utolsó fázisa a XVIII. századi termé
szetfilozófián belül. Holbach hatására tagadta a lelket, s az embert anyaginak fogta fel. Az
anyagtól független szellem képzetét a kereszténységet megrontó pogány örökségnek tekintette.
Szerinte az ember ismeretlen természeti törvény következtében támad fel. Abban, ahogyan a
szükségszerűséget hangsúlyozza — melyet az igazsággal és a felvilágosodással azonosít —,
polgári individualizmusában és a fejlődésbe vetett optimista hitében sajátosan keverednek a
korábbiaktól örökölt és eredeti gondolatok.
Willey a forradalom korával zárja könyvét, mikor is a natura naturata és a natura naturans közötti viszony került a filozófiai gondolkodás fókuszába. Mennyi emberi beavatkozás
kell a jobb világ eljöveteléhez? A konzervatívok (Burke, Wordsworth) minimális beavatkozást
is elégnek tartanak; a liberálisok (Priestley, Smith) szabadjára hagynák a természetet, de előbb
megszabadítanák a rossz emberek által létrehozott mesterséges korlátoktól — végül a forra
dalmárok (Godwin) a lehető legtöbb beavatkozást sürgetik. Ezek a nézetek már megállás
nélkül a következő korszakba visznek: Godwin azáltal, hogy a természetet nemcsak az Ésszel,
hanem az érzelemmel is azonosítja, már Wordsworth, sőt Shelley előfutára.
A modern kézikönyvek közül A. R. Humphreys tanulmánya 5 rajzolja meg a legsokolda
lúbban a kor hátterét, de még az ő látószögéből is kiszorul két fontos terület: a közoktatás és a
nyelv változásai. Az egyes fejezetek a XVIII. századi társadalmi és szellemi élet különböző
oldalait az irodalommal szoros összefüggésben tárgyalják. A szerző rámutat, hogy a társadalmi
élet zárt rendszer jellegéből következett, hogy az írók hőseiket csak meglehetősen határozott
korlátok között mozgó magatartásokkal és érzelmekkel ábrázolhatták, formulákkal jellemez
hették, s így műveikben csak elfogadott módon megrajzolt arcképeket és bevett cselekedeteket
találunk. Humpreys jelentősebbnek látja az egyház szerepét, mint Stephen. Szerinte a század
elején fennálló felekezeti ellentétek a bevett egyház, a Dissent (presbiteriánusok, independensek, baptisták), római katolikusok, quakerek, unitáriusok és a későbbi metodisták között egyre
inkább kiegyenlítődnek, és a vallás árnyalatokban gazdag, ugyanakkor alapvetően optimista
hit szerepét tölti be, melynek a himnuszköltészet a legfeltűnőbb irodalmi tükre. A szerző sze
rint a filozófia és az irodalom (elsősorban a próza) soha nem álltak olyan közel egymáshoz,
mint ebben a században. Egyrészt a Godwinnál tetőződő, észelvű, intellektualista optimizmus a
tudomány korlátlan lehetőségeit hirdeti, másrészt ugyanez a század éri meg Anglia legnagyobb
1
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eszellenes filozófusának, Hume-nak a tevékenységét és az emócionalizmus (Shaftesbury,
Smith) kibontakozását. Ez utóbbi két eszmeáramlat a romantikát készíti elő, mely — Locke
korával ellentétben — a tudomány szerepét minimálisra csökkenti.
A XVIII. század esztétikai felfogásának megértése szempontjából különösen fontos a
könyv záró fejezete a vizuális művészetről. Humphreys rámutat, hogy a kor követelményei: a
szoros kapcsolat az antikvitással, az érthetőség, a rend, a harmonikus, összefüggő egész esz
ménye, a műfajok tisztasága és a természetelvűség a képzőművészetre és az irodalomra
egyaránt érvényesek.
A részletkérdésekkel foglalkozó szakirodalom a XVIII. századot a társadalmi rétegek
között megnövekedő mozgás és a patriotizmus virágkorának tekinti. 6 A 7viszonylagos parla
menti és a művészi szabadság között már a kortársak is összefüggést láttak. Az uralkodó társa
sági szellemből következett, hogy a teljes magányt a legnagyobb emberi szenvedéssel
azonosí
tották és a vidékre visszavonulás mindig társasági szórakozást jelentett. 8 Az írók általában
eszményítve ábrázolták a vidéki munkást és a falusi társadalmat; s ezt a felvilágosult tanítás
magyarázza a „természetes emberről".9
A korabeli filozófia hatásának köréből különösen a szkeptikus gondolkodók, valamint
Bolingbroke
és Locke hatásával foglalkozik a kutatás11 Prior, Pope, illetve Sterne és Goldsmith
műveiben. 10 Locke tanítását a politikai
egyensúlyról és lélektani gondolatait tekintik a korai
XVIII. század alapvető eszméjének.12 A deizmus legfőbb újságját abban látják
a tételes vallás
hoz képest, hogy tagadja az etikának a vallástól való teljes14függőségét.13 A külföldi hatások
közül Bayle szótárának angliai visszhangjával foglalkoznak.
Arthur О. Lovejoy előadássorozatban mutatta ki,15 hogy az a Platón és Arisztotelész
megállapításaira támaszkodó és a neoplatonisták által rendszerbe foglalt elképzelés, melynek
alapján a világegyetemet a létezés nagy láncolatának fogták fel, a XVIII. században érte meg
végső kibontakozását. Feltételezték, hogy a világ végtelen, s hittek számos, a Földhöz hasonló,
lakott bolygó létezésében. Ez magyarázza a század gondolkodóinak optimizmusát: Wiliam
King püspök a természet és a teremtő nagyságát látta a létezők sokféleségében; Bolingbroke a
rossz szükségességét hirdette. Az a meggyőződés, hogy a létezés láncolatában minden láncszem
elsősorban önmagáért létezik, megcáfolta azt a korábbi nézetet, hogy minden létező az ember
megjelenését készítette elő. A XVIII. század gondolkodói feltételezték, hogy a létezésnek van
nak az embernél fejlettebb fokai is, s az embert az intellektuális és állati létezés láncszemei
közötti érintkezési pontként értelmezték. Mivel a lánc folyamatosságának megőrzéséhez min
den láncszemnek a helyén kell maradnia, az ember feladatát abban látták, hogy megtartsa he
lyét. Az a racionalista antiintellektualizmus, mely Pope-től Rousseau-ig ível, az ember meghatá
rozott létezési fokán való túlemelkedést az isteni elrendelés és a természet elleni véteknek tekin
tette. A felfogás csak akkor vesztett merevségéből, mikor nyilvánvalóvá vált, hogy a termé
szettudósok nem képesek az állati lét minden fokozatát kimutatni. Ettől kezdve a létezés lán
colatát a világegyetem történetiségében, azaz időben lejátszódó folyamatként értelmezték.
Leibniz ösztönző hatására egyre többen feltételezték a fajok átalakulását, fejlődését, s Young és
Akenside már a költészetben is kifejezésre juttatta ezt a kezdetleges evolucionizmust,
A XVIII. század az észben látta az ember regenerálódásának lehetséges forrását.16
A tudomány tekintélye még a vallásos gondolkodásra is rányomta bélyegét: a bibliai szövegek
parafrázisai tudományos terminusokat17és gondolatokat, a teremtés és az utolsó ítélet megjelení
tései tudományos képeket használtak. Ugyanakkor az uralkodó felfogás szerint a tudomány —
minden nagyszerű eredménye ellenére, mellyel bebizonyítja Isten bölcsességét a természet
ben — nem képes bizonyos kérdésekre felelni.18
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A korszak vezető eszméi közül a tudósok elsősorban az önszeretetnek — melyet minden
emberi indíték forrásának tartottak 19 — és az asszociációs elméletnek tulajdonítanak alapvető
jelentőséget. Ez
utóbbit általános tételként Hutcheson fogalmazta meg, Hume vonatkoztatta a
művészetekre,20 s később Bürke
támadásától eltekintve teljesen elterjedt, még Johnson kri
tikai felfogását is befolyásolta.21 Mivel összefonódott a képzeletről vallott felfogással,22 Yvor
Winters az asszociációs
elméletben — valamint Shaftesbury deizmusában — már a romantika
kezdetét látja.23
Az újabb kutatás — Humpreys-hoz hasonlóan — lényegesebbnek látja a vallás szere
pét a XVIII. századi művelődés történetében:
rámutat a keresztény idealizmus
szerepére
24
25
Hervey, Gilpin és a fiatal Cowper műveiben,
a
metodizmus
tömeghatására,
és
hangsúlyozza
a
regényírók rokonszenvét az egyház iránt. 26 A XVII. század végén a szabad értelmi vizsgálódás
felkészületlenül találta az egyházat, de az egy-két évtized alatt jelentős változáson ment keresz
tül és késznek mutatkozott új tendenciák befogadására.27 Egyrészt a vallás racionális megköze
lítése, másrészt az ortodoxia emocionális28szempontú kihívása biztosította a vallás továbbélését,,
és egyben a romantikát is előkészítette.
A cenzúra eltörlése, a patrónusok megfogyatkozása
és a politikai pletykaszükséglet
29
megnövekedése eredményeként
született
meg
az
újságírás,
mely
részint az irodalom kommercializálódását eredményezte,30 részint
a
regényírók
eltávolodását
Pope, Swift, Cowper vagy
Gray szorosan vett irodaimiságától.31
A XVIII. század angol irodalma mellett legalább említést kell tenni a korszak skót iro
dalmáról,32mely az angolétól eltérő társadalmi fejlődés következtében létrejött sajátos civilizáció
terméke. A XVIII. századi skót kultúra a skót felvilágosodásban tetőződik, melynek sajá
tossága, hogy a társadalmi fejlődés törvényei állnak érdeklődése középpontjában.33
I L A XVIII.

század angol irodalmát egészében tárgyaló müvek

A XVIII. századi irodalom egészét átfogó és ugyanakkor részletes monográfia mindmáig
hiányzik. A kutatók többsége megegyezik abban, hogy a század nem felel meg egyetlen egy
séges irodalmi korszaknak. Leggyakrabban az Augustan megjelölést használják,
de ezen hol a
Drydentól Pope-ig,34 hol a Pope-tól Johnsonig terjedő időszakot
értik.35 Az átfogóbb tanulmá
36
nyok szerzői közül Paul Fussell az egyetlen, aki könyvében a XVIII. század első évtizedétől az
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képalkotás) alapján csak a XVIII. századot, de annak egészét tekinti Augustan korszaknak.
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meg az 1700—1770 között uralkodó hősi párversben is. A század során a szellemi éghajlat foko
zatosan megváltozik: a deisták Istent a természetben keresik, a metodisták az emocionális
tapasztalatra helyzik a hangsúlyt, a vidéki életben a primitív megnyilvánulásait keresik és
értékelik, korábbi versformák: a blank verse és a spenseri szak élednek fel, a figyelem a közép
korra irányul — a gótikus szó jelentése száz éven belül átértékelődik —, s arra a következtetésre
jutnak, hogy a középkori műveket más mértékkel kell mérni, azaz egyre inkább tért hódít a
természetes zseniről szóló elképzelés. Mindezeket az átmeneti jelenségeket elsősorban a költé
szet és a kritika tükrözi.
Mivel a Pelican Guide idevágó negyedik kötete38 jórészt egyes írókról szóló esszéket tar
talmaz, itt csak a kezdő fejezetekről szólok, melyeket Humphreys írt. A kritikus döntő fontos
ságot tulajdonít annak, hogy a kor az átlagembert tekintette társadalmi normának. Ez tük
röződik a Locke hatására kialakult Augustan stílusban is: a szó pontosan megfelel a jelölt
tárgynak, vagy fogalomnak. A „kövesd a természetet" elve — mely az emberi természet igaz
ságát nem az egyedi, hanem a közös vonásokban látja — Horatius és Boileau ösztönzésével
párosulva felelősségteljes, társadalmias, városias, művészetet hoz létere, mely a társadalmi
érintkezésből és a beszélt nyelvből veszi anyagát. T. S. Eliottal ellentétben39 Humphreys az
érzelemnek és az értelemnek semmiféle különválását nem találja a kor íróiban, akik szerinte
személyes, élő és energiával telített stílusban írnak. Háromszakaszos fejlődést lát a kor irodal
mában: a fokozatos eltávolodást a XVII. század első kétharmadára jellemző összetettségtől a
civilizált új stílus a maga tisztaságában követi, később viszont az érzelmi modusok fokozatosan
újra megjelennek.
Az Oxford History of English Literature keretében eddig csak a korai XVIII. századot
tárgyaló kötet jelent meg,40 melyet részint a hasznos kronológia és bibliográfia tesz értékessé.
A szerző inkább csak összegezi a korszakra vonatkozó eddigi ismereteket, azaz nem mutat be
önálló kutatási eredményeket. A XVIIL század első 40 évét az Augustan kor második felének
tekinti és a középosztály felemelkedésével jellemzi. Az egész időszakra nézve megállapítja a
dráma hanyatlását, egy fejezetben összegezi a legjelentősebb filozófusok: Shaftesbury, Hutcheson, Mandeville, Berkeley, Josep Butler és Bolingborke hatását, áttekinti a korszak kri
tikai vitáit a klasszikusok és modernek viszonyáról, a színpad erkölcstelenségéről, a dikcióról és
Shakespeare-ről, bővebben kitér Shaftesbury és Hutcheson esztétikai és John Dennis kritikai
felfogására — ez utóbbinak hangsúlyozza összetettségét, amennyiben Dennis egyrészt a sza
bályok egyetemes érvényét hirdette, másrészt ugyanakkor hitt az ízlés viszonylagosságában, s a
költemény részletes kritikájával megelőzte a modern irodalomtudományt.
Dobrée időszakát két fázisra bontja, s a kettő közötti különbséget elsősorban a költé
szetben mutatja be. Az első fázis költészetét nem tekinti magas színvonalúnak. Jellemző for
mái (burleszk, paródia, pásztorköltészet, leíró-gondolati természet-költemény, himnusz) rövid
jellemzése után rátér a legjelentősebb költők: Prior, Pope, Lady Winchilsea, Parnell, Philips,
Swift, Congreve, Gay és Tickell korabeli költészetének méltatására. A második fázis kezdetét
jelentő minőségi változás Dyer költészetében következik be, akinek verseiben a vidék már nem
díszítés, hanem képpé s ezáltal önálló témává válik. Ennek az időszaknak Thomson a legjelleg
zetesebb költője, kinek fő művét Dobrée nagyon egyenetlennek ítéli. Thomson számára, korai és
a korszak uralkodó szellemével ellentétes költészete után a természet már önmagában nem,
csak filozófiával telítve lehetett költői téma: ez a változás, melyet mai szemmel szerencsétlen
nek látunk a kor követelményei szerint természetes volt. Thomson az időszakra jellemző „tudo
mányos költészet" legkiemelkedőbb művelője, a legjelentősebb azok közül, akiket Newton
felfedezései és Locke filozófiai rendszere a kozmosz megéneklésére késztetett. A meditativ,
hazafias, a tudomány eredményeit közvetlenül megéneklő, és a társadalmi tudat megváltozását
jelző szerelmi költészet a többi jelentős tendencia. A XVIII. század legnagyobb angol költője,
Pope ebben a második fázisban írta érett remekeit.
Dobrée könyvének záró fejezetében megállapítja, hogy a korszak felemésztette sajátos
kifejezési módjait, s egyedül a prózában hozott fejlődési lehetőséget. Ezért a korszak végétől az
írók új érzékenység kifejezését keresik; a műballadák, pásztorballadák és ballada-dalok,
Richardson, a gótikus regények, Gray, Percy és Macpherson ennek a keresésnek a különböző
szakaszai. Másrészt a kontemplativ költészet továbbfejlesztői: Johnson, Young (kinél Dobrée a
gondolatot közhelyesnek, a képeket soványnak találja, s hiányolja a feszültséget), Dyer,
Akenside, Gray és Cowper a már személyes érzékenység kifejezésével olyan fejlődésvonalat
képviselnek, melynek végét már Wordsworth nagy költeményei jelentik.
F. W. Bateson könyvét41 elsősorban azért említem, mert a kiadásokról és a szakiroda
lomról a leghasznosabb tájékoztatót nyújtja. A korszakot átmenetnek fogja fel a szatíra és a
38
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„sentiment" kora között. A XVIII. században a császárkori Róma Anglia társadalmi mintája, s
az irodalom minden más korhoz képest inkább elkötelezett. A forradalom után kialakult
tulajdon-, osztály-, felekezet- és párt-egyensúly következtében létrejött kultúra közös értékekre,
a józan ész és a „common usage" értékeire épült. Nagy költőt és drámaírót nem tud felmutatni,
de ez a század adta a legnagyobbat az angol filozófusok (Hume), a történészek (Gibbon), poli
tikai gondolkodók (Bürke) és életrajzírók (Boswell) között. Bateson a nyelv oldaláról közelíti
meg a korszakot; a magyarázó, igazoló, gazdaságos, homogén stílust, a szemantikai tömörséget,
a megszemélyesítés és a prosopopoeia gyakori használatát tartja jellemzőjének. Az Augustan
stílus ereje abban van, hogy a sok absztrakcióval szemben a konkrét kép — éppen ritkaságánál
fogva — plasztikusan kidomborodik. A XVIII. századi angol irodalomnak két fő vonalát:
neoklasszikus- Tory (Dryden, Swift, Pope, Fielding, Johnson) és preromantikus- Whig ten
denciáját (Addyson, Thomson, Gray, Collins, Cowper) különbözteti meg.
III. Irodalomesztétika és kritika
Nincs még egy olyan korszaka az angol irodalomnak, mely esztétikai felfogását olyan
következetesen megfogalmazta volna, mint a XVIII. század. Ezzel magyarázható, hogy a szak
irodalom is sokat foglalkozik a kor irodalomszemléletével. Alighanem ez a XVIII. századi angol
kutatások legjobban feltárt területe.
A legáltalánosabb tájékoztatást (szöveggyűjteményt mellékelve) H. A. Needham köny
vecskéje adja.42 A szerző differenciáltan látja a század uralkodó ízlését. Megállapítja, hogy
egyetlen író sem képviselt tiszta neoklasszikus felfogást. A századot három időszakra osztja,
melyekre az Augustan kor, Johnson kora és forradalmi periódus (1777-) elnevezést használja.
A századforduló legfőbb jellemzői az arisztokratikus civilizáció, a neoklasszicizmus normái és a
racionális kritika, de az érzelmi tényező már ebben az időszakban feltűnik az ízlésfogalom beve
zetésével. Az ízléskultusz 1710—1760 között a neoklasszicista művészetfelfogás módosulását
idézi elő: a természetet már nem tekintik szabályokba szoríthatónak; megnő az érdeklődés a
nem emberi, sőt az ember által még megműveletlen természet iránt; a műfajokat összetettebb
nek látják, sőt felismerik új műfaj (a regény) keletkezését és egy réginek (eposz) letűnését; a
különös és az egyéni jelentőségét éppúgy elismerik, mint az általánosét és az egyetemesét; az
érzelem az ésszel egyenértékű fogalommá válik; a múltból nem egyedül az antik civilizációt
vélik követendő példának, érezhetővé válik a gótika és a keleti művészet hatása; és a korábban
háttérben maradt fogalmak (képzelet, ízlésszint, lángész, az értékítélet viszonylagossága)
kerülnek az esztétikai vizsgálódás középpontjába. A klasszicista elmélet a század második felé
ben is továbbél, de a romantikát megelőző gondolatok jelennek meg a kritikában. Ekkor veszi
kezdetét az irodalomtörténetírás, és fokozatosan kialakul a romantikus tájélmény.
Walter Jackson Bate a klasszicizmusból a romantikába fordulást a reneszánsz óta a leg
nagyobb és egyetlen alapvető irodalmi változásnak tekinti. 43 A klasszicizmus szerinte a huma
nizmussal függ Össze. Alapvető jellemzői közé tartozik, hogy az ember értelmi és erkölcsi ter
mészetét azonosnak fogja föl, didaktikus művészetet hoz létre, a kifejezés tisztaságát, egységes
ségét és egyszerűségét követeli meg, és a művészet célját az ésszerűen megalkotott eszmény
megvalósításában látja. Alapvetően optimista: olyan rendet tételez fel a világban, melyet
az ember fel tud fogni; a természeti törvényben megváltozhatatlan és érthető szabályt lát.
Bate a romantikus fejlődés előzményeit Shaftesbury gondolataiban és az asszociációs
elméletben látja — azaz könyve voltaképpen alátámasztja Winters korábban említett fel
fogását. Szerinte az erkölcsi érzékről szóló tanítás, melyet Shaftesbury alapozott meg, majd
Hutcheson és a skót józan ész-iskola filozófusai fejlesztettek tovább, elősegítette az érzékeny
ségkultusz kibontakozását. A lélektani empirizmus egészében a romantikus kritika előkészítőjévé
vált. Ugyanez a szubjektivista ellenhatás nyilvánult meg abban, hogy a fenségest — mely a
század elején még az egyetemest, az eszményit jelentette — a későbbiekben elválasztották a
szép fogalmától és asszociatív módon értelmezték. Az asszociációs elmélet empirikus jellegénél
fogva a művészet hatásának egyéni és szubjektív voltára és az alkotás egyedi lényegére irá
nyította a figyelmet, és hozzájárult az ízlés viszonylagosság-elvének terjedéséhez. Közvetlenül
a romantikát készítete elő azzal, hogy a gondolat és érzelem közti különbséget a realizálás
intenzitásával azonosította, az érzetek és gondolatok összeolvadásának eredményét teljesen új
és széttéphetetlen egészként értelmezte, s ebben a koaleszcenciában az uralkodó asszociációnak,
a szenvedélynek tulajdonított alapvető jelentőséget. Az asszociációs elmélettel kapcsolatban
került előtérbe az együttérzés, az asszociatív azonosulás fogalma, melyet Adam Smith a viszony
lagosság képzetével és a képzelet tevékenységével hozott összefüggésbe. Ugyancsak az asszociá
ciós tanítás terjedésének kísérőjelensége a synaesthesia térhódítása és a szuggesztivitás tétele,
" H. A. NEEDHAM: Taste and Criticism in the Eighteenth Century. London 1952.
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melyet Adam Smith így fogalmazott meg: az esztétikai élvezet részben az utánzás és az után
zott közötti különbségből származik.
Az angol irodalomtörténetírás XVIII. századi kezdeteit René Wellek foglalta össze.44
Megállapítja, hogy a XVIII. században ismerik fel az irodalomtörténetírás két alapfogalmát:
a mű, költő, korszak, stílus vagy nemzeti hagyománya egyéni voltát és a fejlődést. A történeti
módszer legfőbb előzményét a XVII. század végén Sir William Temple tanításában látja, mely
az irodalmat az éghajlat függvényének véli. A fejlődés végpontja Thomas Warton angol köl
tészettörténete (1774), az első irodalomtörténet. Wellek a történeti szemlélet kialakulását
azzal a hangsúlyáttolódással magyarázza, mely a formalizmustól az emocionalizmushoz veze
tett, s az elvont helyett egyre inkább az egyéni, szubjektív, konkrét, egyedülálló jelentőségét
hangsúlyozta. Sorra veszi a fejlődés gondolatának kezdetleges felbukkanásait: az egyetemes,
érzelmes, primitív irodalmat a racionalista, kifinomult modern irodalommal szembeállító
primitivista elképzelést, Brown felfogását eredetileg egységes művészetből dezintegrációval
születő művészetekről, Ferguson tanítását az irodalom és társadalom fejlődésének teljes azonos
ságáról, végül Webb megkülönböztetését primitív metaforikus és modern racionalista nyelv
között. A szerző kitér az irodalomtörténet előzményeire: a szövegkritika kialakulására és a
korábbi irodalom felfedezésére, majd kezdeti megjelenési formáit ismerteti. A záró fejezetben
Thomas Warton munkásságát méltatja, hangsúlyozva, hogy a klasszikus eszmények, illetve a
gótikus festőiség és fennköltség egyidejű értékelését nem szabad pusztán átmeneti foknak
tekinteni.
A. Bosker könyve46 címében csak Johnson korának kritikatörténetét ígéri, valójában
azonban az egész XVIII. századra kiterjed. Bosker is a neoklasszicizmust és a racionalizmust
tartja uralkodó kritikai tendenciának, de — Needhamhoz hasonlóan — hozzáteszi, hogy a
tekintéllyel szembeszegezett individualisztikus elemek már a XVII. század végének ízléskul
tuszában szerepet játszottak. Az emocionalizmus Angliában mindig erősebb volt, mint Fran
ciaországban, s ezt Bosker a franciától eltérő angol irodalmi örökséggel hozza összefüggésbe.
Johnson korában a racionalizmus és a természet utánzásának a gondolata tovább él, a tudo
mányos kritika és retorika fejlődése a művészetben meglevő állandó elemre irányítja a figyel
met, ugyanakkor a tudomány hatására megdől a tekintélyelv egyeduralma, és nő a történeti
viszonylagosság érzése. A szerző a korszak kritikájában három alapvető irányzatot különböz
tet meg: az egyiknek az észelvűség (Johnson, Fielding, Sterne, Lord Kames), a másiknak az
ízléskultusz (Goldsmith, Reynolds, Shenstone, Blair, Beattie), a harmadiknak az ész elleni
lázadás (Joseph és Thomas Warton, Young, Hurd, Twining, Hoole) a központi tétele.
A XVIII. század közepétől 1830-ig a modern kritika kérdései mind felmerülnek; az
antikvitástól örökölt és a XVI—XVII. században Olasz- és Franciaországban véglegesített
neoklasszikus kritika felbomlik, és új tendenciák keletkeznek, melyek a XIX. század elején
romantikává jegecesednek: ez Wellek kritikatörténetének kiindulópontja.46 A neoklasszicizmus
célját alapjában véve helyesnek találja, amennyiben elsősorban a mű szerkezetének és az
olvasói reakciónak a törvényeit kutatta. Legfőbb jellemzőjének az idealizálás mellett a költői
igazságszolgáltatást megkövetelő etikai eszményt tartja. A természet utánzása véleménye
szerint a szó szerinti naturalizmustól a legelvontabb eszményítésig minden árnyalatot szentesí
tett. Az angol neoklasszicizmus ritkán vallott korlátolt nézeteket, másrészt azok, akiket
korábban szokás volt preromantikusnak nevezni, sok kérdésben ragaszkodtak a neoklasszikus
állásponthoz. A változás szelét jelentő vitákat az ízlésről, a közönség reakciójának központi
kérdéssé tételét egységes preromantikus lázadás helyett csak háttérben maradt kérdések teljes
kifejtéseként értelmezi. Johnson felfogását átmetinek találja ebben a fejlődésben; szerinte
Johnson már elvesztette a klasszicista hitet a művészetben, a romantikusát viszont még nem
találta meg. Pope költészetét eszményi normaként állította minden korok fölé, ugyanakkor az
ízlés viszonylagosságának elismerésével többízben érvényre juttatta a történeti szemléletet:
Wellek ennek a kettőségnek alapján ellentmondásosnak ítéli Johnson kritikai munkásságát.
Wellek szerint mind a szubjektív esztétika, mind a történeti szemlélet az angoloknál
jelent meg legelőször. A fejlődésnek három lépését különbözteti meg: míg Shaftesbury számára
az értékelés még objektív szépség vagy erkölcsintuitívmegítélését jelentette, addig tanítványa
Hutcheson az ízlések közötti eltéréseket már tisztán egyéni asszociációkra vezette vissza.
Hume pedig azt állította, hogy a szépség nem a dolgokból, hanem az őket megfigyelő szubjek
tumból ered. A fejlődés eredményeként a régi képzetek (pl. az utánzás) egyre inkább felbom
lottak, elvesztették konkrét jelentésüket, és a legkülönbözőbb módokon magyarázták őket.
A képzelet fogalmát a zseni és az eredetiség képzetével társították, a hármas egység szabályát
félretették, a cselekmény és a szerkezet helyett a jellemek, a műfajok közül pedig a neoklasszi
cisták által elhanyagolt líra lett az érdeklődés tárgya.
M
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A XVIII. századi esztétikai felfogás egészét tárgyaló művek mellett említésre méltóak
azok a tanulmányok, melyek egy-egy alapvető esztétikai
fogalom jelentéskörével foglalkoznak.
Ezek közé tartozik S. H. Monk könyve a fenségesről.47 A szerző szerint a fogalom Boileau és
Silvain közvetítésével került Longinustól a XVIII. század angol irodalmába. A fenséges az
angol esztétikusokat — akik a pátosszal azonosították — egyrészt a művészet esztétikai
élvezetének vizsgálatához vezette (Bürke), másrész* korábban háttérben maradt tárgyak és
jelenségek felfedezéséhez. Hamarosan a legmagasabb művészetet, az eredeti zseni nem hagyo
mányos művét nevezték fenségesnek, majd az 1760-as évektől erősödő emocionalizmus hatá
sára a gótikával hozták összefüggésbe. A végső fázisban, Kames és Priestley műveiben, a szó
magasztos lelkiállapotot jelentett, s ezzel hozzájárult a szabályoknak mint objektív 48kritériu
moknak elvetéséhez. Monk tanulmányát érdekesen egészíti ki M. H. Nicolson könyve, mely a
fenséges esztétikájának térhódítását az új tudománynak a tér és idő végtelenségéről szóló
tanításával hozza összefüggésbe, valamint M. K. Danzinger cikke,49 mely rámutat, hogy a
regényírók a hősies gazember sztereotip figurájában a fenséges eszményének a megvalósulását
látták.
Arthur О. Lovejoy a XVIII. század második felében jelentkező új tendenciák eredetét
arra vezeti vissza, hogy az írók a „kövesd a természetet" neoklasszikus tételébe a természet
szónak — tudatosan vagy nem — a korábbitól eltérő jelentését helyettesítették be.50 J. M.
Cameron már Pope Essay on Criticism című51 művében a „természet" terminus fogalmi kétér
telműségeinek bravúros kiaknázását látja. A gótikus megjelölés jelentésváltozása is így
magyarázható; míg a XVII—XVIII. század fordulójának „természef-fogalmával nem lehe
tett összeegyeztetni, addig az 1740-es évek végére 52a „természet" szó olyan jelentést kapott,
mely a gótika pozitív értékelését tette szükségessé. Lovejoy éppen a természetfelfogás alap
ján mutat rá a neoklasszicizmusra ellenhatásként következő prinútivista angol költészet és a
romantika közötti alapvető különbségre: az 1740—1790 közötti időszak új érzékenysége—
a
későbbi romantikával ellentétben — a természetet a művészet fölé helyezte.53
A XVIII, századi angol irodalom antik kapcsolatait tárgyaló munkák kiemelik, hogy a
korszak idegenül állt szemben a görög lírával, és kizárólag latin írók hatását asszimilálta54 —
ez utóbbi viszont a kor számára — ellentétben az azóta eltelt időszakkal — élő irodalmat jelen
tett. 55 A régebbi típusú kapcsolattörténeti kutatás elsősorban Rousseau-nak az angol romanti
kus fejlődést elősegítő
hatásával foglalkozik. A legteljesebb adatszerű feldolgozás Jacques
56
Voisine disszertációja.
Edmund Gosse érdekes párhuzamot vont Joseph Warton és Rousseau
57
fejlődése között, Lovejoy pedig
kimutatta, mint fejlesztette tovább Monboddo Rousseau
58
szociológiai evolucionizmusát.
Az ellentétes
irányú kapcsolatok közül a szakirodalom Prior
59
franciaországi és különösen Diderot-ra,eo valamint az angol61 polgári tragédiának és Bürke
esszéjének Diderot esztétikai felfogására tett hatását emeli ki. Ügy tűnik, hogy Lars Gustafsson tanulmánya62 az egyetlen, mely az angol fejlődést a XVIII. századi esztétikai nézetek
európai fejlődésének részeként tárgyalja, s a hatásoktól függetlenül felhívja a figyelmet
Dennis és Louis Racine, Young és Herder, Burrowes, Lavater és Mercier gondolatainak rokon
ságára.
A részlettanulmányok közül Michael Macklem cikke azt igyekszik igazolni, hogy az
angol 63XVIII. század voltaképpen a művészetnek a reneszánsz idején kidolgozott elveit stabili
zálta. Lovejoy a neoklasszicizmust és a deizmust egyetlen ideakomplexum összetevőiként
17
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értelmezi — felfogása tehát ellentétben áll mindazokéval, akik a deizmust a neoklassziciz
mussal ellentétes tendenciákkal hozzák párhuzamba.64 T. S. Eliot megállapítja, hogy a gondol
kozás, erkölcsök és nyelv érettsége, a közös stilus tökéletessége Angliában Pope korában éri el a
legmagasabb fokot, de mivel ez a klasszikus érettség túl sokat zárt
ki magából és érzékenysége
korlátozott volt, a korra bizonyos fokú provincializmus jellemző.65 A neoklasszikus kor minden
irodalmi jelenséget a saját normái szerint ítélt meg:
az Erzsébet-kori költőket a XVIII. századi
műfaj-elképzelésnek megfelelően67„kijavította", 66 a balladában neoklasszikus egyszerűséget és
természethűséget 68vélt felfedezni, a katharsist a más szerencsétlensége felett érzett szánalom
mal azonosította, a komikumban — éles ellentétben a restauráció korának felfogásával —
jóindulatú, szabad, természetes nevetést látott.69
A század során fokozatosan beálló változásokat tárgyaló tanulmányok foglalkoznak a
növekvő Shakespeare-kultússzal,70 az egyedinek mint esztétikai normának a72térhódításával,71 a
költészet eredetinek vélt kifejező funkciójához visszatérő primitívizmussal, a költői beleélés
elméletével,73 a képzeletről és a zseniről szóló elképzelésekkel.74
••
IV. Egyes műfajok
a) Költészet
Ezra Pound szerint a XVIII. század költészete átmenet az énekelt költészet és az olvasni
való regényirodalom között.75 A romantikus szemlélet hatására a klasszicista költőket sokáig
pályát tévesztett prózaíróknak tekintették, mígnem az első világháború után Pound és Eliot
vezetése alatt kibontakozott romantikaellenes költői és esztétikai mozgalom a XVIII. századi
költészet azóta is tartó reneszánszát hozta.
Az említésre méltó művek közül egyedül James Sutherland könyve76 tárgyalja a költé
szet egészét, de ennek is nagyobbik fele inkább csak a költészetet meghatározó társadalmi és
esztétikai háttérrel foglalkozik, mintsem tulajdonképpeni tárgyával. A költészettel szemben
támasztott követelményként említi az érthetőséget és egyszerűséget, s hangsúlyozza a XVIII.
századi angol vers erős formaüzáltságát. A költészet korabeli szemléletére jellemző a műközpontúság; a költészetet mesterségnek és nem tapasztalatnak tekintik, s ezért az anyag és a forma
áll az érdeklődés középpontjában. A műfajok régi hierarchiája még sértetlenül fennáll, s a
költő nem egy, hanem jó néhány műfajhoz kötött stílusban írt, melyek között a korabeli olvasó
biztosan eligazodik. Ezek a stílusárnyalatok — bonyolult szerkezetüket
Ian Jack külön könyv
ben tárta fel a legelterjedtebb műfaj, a szatíra keretein belül77 — egy általános dikció, nyelven
belüli nyelv variánsai. Ez a dikció Sutherland szerint két lépésben alakult ki: először Dryden
kizárta a költészetbe nem való szavakat, majd Pope kiemelte a specifikusan költői elemeket.
A korszak két fontos műfaja: az urbánus szatíra
és a vidéki meditativ költészet ugyanezt a
dikciót használja; Norman Callan rámutatott, 78 hogy ez a két kifejezési mód az Augustan kor
mintaképének, Horatiusnak kétirányú költői tevékenységében lelt ösztönzésre.
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Az Augustan dikciót először Thomas Quayle bontotta alkotóira,79 újabban Geoffrey
Tillotson80 és Donald Davie81 tanulmányozta behatóbban. Tillotson mindenekelőtt arra
figyelmeztet, hogy nem szabad a XVIII. századi költészetet a romantika felöl megközelíteni,
mert a kettő között alapvető a különbség: a XVIII. század legjobb költészetét az ember és
társai közötti kapcsolat, a XIX. századi költőt az egyén és a külső természet viszonya foglakoztatja. Míg a XIX. századi költőt a tapasztalatra való reakció frissében érdekli, a meg
előző kor költője a reakció későbbi fázisára figyel, mikor az újabb tapasztalat már összehango
lódott a korábbiakkal. A XVIII. századi versben több a várható, és költője nagyobb gonddal
használja a nyelvet. Az Augustan korban, melyet Tillotson 1650-től 1750-ig számít, a költészet
ágait és témáit — a XIX. századdal ellentétben — pontosan szétválasztották, s mindegyikhez
meghatározott magasságú dikció, azaz a nyelven belüli szándékos választás megadott foka
tartozott. John Arthos a műfajok közül82 a leíró költemény dikciójának pontos leírását adta, a
kulcsszavak teljes jegyzékét mellékelve. Arthos véleménye szerint a leíró költészet dikciójának
az egykorú tudományos nyelv a legfőbb forrása. M. H. Nicolson bebizonyította,83 hogy az
ilyen típusú versek színhasználata Newton OpfrTmjának közvetlen hatását mutatja. Tillotson
szerint a műfajok és dikciók keveredése Gray költészetében már a korszak végét jelzi. Gray-t
már a gondolathoz elérés folyamata, alkalma éppúgy érdekli, mint maga a gondolat, s ezzel
már félúton jár Wordsworth és Keats költészete felé.
Tillotson dikció-elemzését a hősi párvers jellemzésével egészíti ki, melyet — véleménye
ezen a ponton egyezik Yvor Winters korábbi megállapításával84 — a legpontosabb angol mér
téknek, a tanult emberek mértékének tekint. Hangsúlyozza a hősi párvers anyagszerűségét:
Drydent és Pope-ot anyaguk kényszerítette ennek a verselésnek a használatára, és egyikük sem
dolgozott olyan anyaggal, mely a mellőzését tette volna szükségessé.
Davie könyve — Tillotsonéval ellentétben — a század második felének dikciójával fog
lalkozik. A romantikusokkal szemben ennek az időszaknak a költői: Johnson, Goldsmith,
Collins és Cowper tiszta dikcióban írnak, azaz nem véletlenszerűen válogatnak a hétköznapi
nyelvből. Erre részben azért van lehetőségük, mert egy költői hagyomány végét jelentik.
Műveik egyszerre bírnak a jó próza és a jó költészet erényeivel. Dikciójuk legfőbb sajátossága
az — a megszemélyesítés, általánosítás és körülírás meghatározott használata mellett —, hogy
gazdaságosan élnek a metaforával. Nem szélesíteni akarják a nyelv kereteit új metaforák
teremtésével, hanem halott metaforák életre keltésével a már felderített területen tisztítják a
nyelvet.
A dikció többi részalkotója közül több cikk foglalkozik a megszemélyesítéssel. Rachel
Trickett a megszemélyesített
absztrakciók forrásait a mitologikus figurákban véli felfedezni.85
E. R. Wasserman86 és H. H. Bronson87 a megszemélyesítés művészi hatását határozza meg:
egyikük a didaktikum és az emóció szerencsés összeolvadásában, másikuk az általános szint
jére emelt és ezáltal távlatot kapott személyes megállapítás meggyőző erejében.
A XVIII. század második felének költészetét egészében két tanulmány értékeli tör
ténetileg. T. S. Eliot szerint88 Pope után az ő nyelvét senki sem tudta teljes sikerrel művelni,
ugyanakkor a költők nem döbbentek rá, hogy a megváltozott érzékenység új nyelvet köve
telt. Az időszak legértékesebb költői azok, akik— ha tökéletlenül is— nyelvi újdonságokat
hoznak, vagy érzékenységükben elég konzervatívak ahhoz, hogy a régi nyelv egyéni változatát
hozzák létre. Eliothoz gondolatmenetében közel áll W. K. Wimsatt, aki egy sor költőben kimu
tatja az új érzékenység megjelenését,89 de ugyanakkor a megváltozott érzékenységet tárgyiasító
adekvát költői szerkezet hiányát is.
b) Regény
A rövidebb regénytörténetek szerzői közül a marxista Arnold Kettle90 véleménye sze
rint a XVIII. század angol elbeszélő prózája részint az erkölcsi tanmese és a pikareszk hagyo
mányát folytatja, részint a tragikus regény (Richardson: Clarissa), a prózában írt vígeposz
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(Fielding: Tom Jones) egy-egy típusát teremti meg, részint pedig kitágítja a műfaj határait
(Sterne: Tristram Shandy). S.D. Neill91 Defoe-ban látja a kezdeményezőt, de még őt is a regény
kialakulása előtti fázis képviselőjének tekinti, akár Swiftet, akit szerinte éppen zsenije gátolt
meg abban, hogy a kész kifejező eszközöket összefogja. A műfaj végleges formáját Richardson,
Fielding, Smolett alakítja ki, majd Sterne már szét is töri az általuk megteremtett normákat, s
ezzel előkészíti
a gótikus regényben tetőződő és a következő korba átvezető tendenciákat.
Walter Allen92 szintén a Pamelától a Humphry Clinkerig (1740—1771) ívelő fejlődést tekinti az
angol regény első nagy korszakának. Nagyra becsüli Richardson kezdeményező jelentőségét, s a
Clarissát remekműnek nevezi. Fieldingben a kor társadalmi tudatának művészi kifejezőjét
értékeli, a jellegzetesen XVIII. századi moralistát és szatirikust. A következő korba átvezető
tendenciák eredetét a század hatodik évtizedében beállt társadalmi változásokban látja, mikor
is az Augustan rend felbomlott, és a közönség többé már nem volt egységes az emberről, Isten
ről és társadalomról vallott felfogásában.
Noha E. A. Baker mindmáig legteljesebb angol regénytörténete93 három kötetében is
foglalkozik korszakunkkal, naivul kritikaiatlan megállapításait fölösleges94lenne idézni. A XVIII.
századi angol regény szakirodalmában kétségkívül Ian Watt könyve a legalapvetőbb mű.
Watt abból indul ki, hogy a század elején megjelenő új műfaj elébe megy a kritikai elméletnek:
Defoe és Richardson az első nagy angol írók, kik cselekményüket nem a mitológiából, törté
nelemből vagy legendából veszik; realizmusukban az általános helyett az egyedit keresik, a
szereplőt és a környezetet egyénítik. Mindebben a középosztály megnőtt hatalma és önbizalma
fejeződik ki; az új gazdasági berendezkedés alapja az egyén. Defoe, az első polgári regényíró,
Robinson Crusoe-ban a nem-gazdasági tényezőket lebecsülő homo economicus típusát teremti
meg. Még nem egészként tervezi meg a regényt, hanem részről-részre írja meg; művei ennek
megfelelően epizódokból és nem részletezett időszakok rövid összefoglalóiból tevődnek össze.
Prózájának tényszerűsége mögött a kései XVII. század tudományos és racionalista felfogása
áll, könnyen olvashatósága mögött saját újság- és röpiratíró gyakorlata. Regényeiben még
hiányzik az alak egyéniségének cselekedetein keresztüli leleplezése és lelkiállapotának elemzése.
Az író öntudatlanul azonosítja magát hősével: ironikus távlatnak még nyoma sincs. Nyitva
hagyja a cselekmény problémáját, ennek megoldása Richardsonra vár, ki a már időközben
megszaporodott női olvasótábor igényeit elégíti ki. Míg Defoe a dolgok, az objektív elbeszélő
mód írója, addig Richardson hőseit belülről közelíti meg. Watt rámutat, hogy a levélben
Richardson a céljának legmegfelelőbb formát választotta: így olyan témákról írhatott, ami
ket a tárgyilagos elbeszélő még csak nem is érinthetett, ugyanakkor az elbeszélt események táv
latot is kaptak.
Watt szerint Fielding neoklasszikus hagyományban gyökerező műveivel kevesebbet
adott a regény kialakulásához, mint Richardson. A két fő mű: a Clarissa és а Тот Jones össze
hasonlításából azt a következtetést vonja le, hogy Fielding művéből a szubjektív dimenzió
hiányzik, kívülről közelíti meg és nem egyéníti alakjait, az emberi természetet sajátosan
Augustan módra, statikusan fogja fel, a jellemeket teljesen alárendeli a cselekménynek,
minduntalan betolakszik a maga első személyű hangjával a történetbe, melynek valószerűségét
ironikus magatartásával lerombolja. Watt Fielding értékét elsősorban abban látja, hogy a
bonyolult elbeszélő szerkezetet tökéletesen kézben tartja.
Richardson és Fielding hasonló szembeállításával már Johnsonnál találkozunk,95 aki
Fieldinget felületesebb megfigyelőnek
találta. Ezt az álláspontot mindmáig Ford Madox Ford
képviselte a legkövetkezetesebben.96 Ford véleménye szerint Richardson volt az első és sokáig
az egyetlen regényíró, aki feltette magában a kérdést: honnan tudja a regényíró a legkisebb
részleteket hőseiről. Fieldinggel ellentétben nem műkedvelő regényíró volt, s ezért meggyőző
akart lenni, és nem szólt bele minduntalan valódi énjével a fiktív történetbe; nem rajzolta el
hőseit, nem karikatúrákat és papírbabákat teremtett; regényeiben jellemzés, események és
katasztrófák nem felszínesek.
A részlettanulmányok rámutatnak, mint váltották fel a korábbi műfajok konvencioná
lis „kifejező" neveit98 a regény „valódi" nevei;97 hangsúlyozzák a regényíró és közönsége közötti
szoros kapcsolatot; megrajzolják a fejlődés vonalát a század első felének könnyed társalgási
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prózastílusától a későbbiek magasztos prózája felé." összehasonlító tanulmányok foglalkoznak
a keleti mese fejlődésével az ifjabb Crébillon, Addison, Voltaire és Johnson műveiben, kiemelve
Beckford kezdeményező jelentőségét, aki a Vaíhekban a műfajt elszakította neoklasszikus kon
vencióitól.100 A gótikus regény megjelenését a nőírók megszaporodásával,101 a gótokkal társí
tott és később fenségesnek nevezett emberi tulajdonságok (bátorság, erkölcsösség) kultuszával,102
a természetvallásról szóló deista tanítás, a természetes erkölcs és a fenséges növekvő kultuszá
val hozták összefüggésbe.103
c) Dráma
A legteljesebb áttekintés, Allardyce Nicoll drámatörténetének két kötete104 kritikailag
Baker regénytörténetéhez hasonlóan igénytelen; a külföldi és hazai minták és a különböző
műfajok krónikaszerű számbavétele, az egykorú színházak és a műsorra került színdarabok
teljes jegyzékével. A kutatók szerint a XVIII. századi dráma az előző koréhoz hasonlóan Arisz
totelész és Horatius esztétikai elveit követi,105106
de a legjobb müvek—akár a korábbi időszakban—
mellőzik ezeket az uralkodó kritikai elveket.
A század elején a vígjáték éppúgy Molière hatá107
sát mutatja, mint a restauráció korában, és a politikai viszályok továbbra
is közvetlenül
tükröződnek a regény megjelenéséig legnépszerűbb drámai műfajokban.108 A közönség meg
változása mégis jelentős következményt von maga után: mivel a XVIII. század elejétől a
gazdag kereskedő már színházba jár, a színdarab már nem 109
gúnyolhatja ki a restaurációkori
arisztokratikus közönség számára írt vígjátékok módjára.
A század folyamán a dráma
újabb lassú átalakuláson megy keresztül: a hangsúly a dialógusról áttevődik a cselekményre.110
V. Egyes írók
Daniel Defoe-val (1660—1731) új típus112jelenik meg a szépirodalomban: az újságíró.111
Regényei fokozottan
didaktikus célzatúak,
publicisztikájában társadalmi reformernek
mutatkozik. 113 A nagy leírók, a józan, tárgyias,
egyszerű regényírók közé tartozik. Jó megfigyelő;
114
intelligenciája tárgyilagos, képzelet nélküli.
Jonathan Swiftben (1667—1745) az újabb szakirodalom elsősorban keresztény írót lát,115
aki a szatírát a keresztény moralista céljaira használja,116 hitében Dryden és Pascal rokona.117
A deizmust éppúgy elveti, mint a fideizmust, s anglikán racionalista
módjára mind az észnek,
mind a kinyilatkoztatásnak jelentőséget tulajdonít a vallásban.118 Nem bízik egyszerű, „egye
nes" megoldásokban, elméleti következetességben, s ezért idealista végletek helyett
gyakorlatias kompromisszumot hirdet. Az emberi élet feltételeit nehéznek és kaotikusnak
találja, s a legjobb és leggyakorlatiasabb jóságnak a keresztény
könyörületet tekinti. 119 Morushoz hasonlóan a politikában is a kompromisszum híve.120 Stílusa részint a XVII. századi „wit"
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hagyományából merít,121 részint 123
a klasszikus szónoklat eszközeit használja;122 mindig a látszat és
a valóság megkülönböztetésére, 125illetve távlat teremtésére.124 Az uralkodó felfogástól némi
leg eltér F. R. Leavis véleménye,
aki Swift retorikájának tanulmányozóival egyetértésben
Swift stílusát a metafizikus költői nyelv prózai megfelelőjének tekinti, s Kathleen Williamshez hasonlóan ironikus távlata mögött a meggyőződés bizonytalanságát tételezi fel, de Swift
iróniáját alapvetően negatív, sőt destruktív emóció és magatartás kifejezésének tartja. Maurice
Johnson szerint Swift tudatosan
a kor normájától eltérő költészetet teremtett a költői magasz
tosság kiküszöbölésével.126 Az A Tale
of a Tub az ember irracionális természetére mutat rá,127
128
és a retorikus stílust parodizálja.129
A Gullivert a legkülönbözőbb módokon értelmezték:
hangsúlyozták Berkeley hatását,
Lilliputban
a hobbesi állam megtestesülését,130 vagy az
131
egész műben Anglia eltorzított képeit, szélsőséges elmeállapotok Kafka-szerű vizsgálatát,132
a cselekvés és a gondolat világának, az ész visszaéléseinek
szatíráját, illetve az egyes ember kor
látozott értelme és az Ész összevetését vélték felfedezni.133 Az ész nem lehet egyetlen irányítónk
az életben, szükség van szenvedélyre és érzelemre, melyeket becsületünk
és a vallás ellenőriz:
Kathleen M. Williams így fogalmazza meg a mű központi gondolatát.134
Anthony Ashley Cooper, Earl of Shaftesbury (1671—1713) egyesíti a cambridge-i pla
tonisták és Locke hatását. 135 Rendszerének alapja az önvizsgálat, mellyel
az ember megőrizheti
született erkölcsi és esztétikai érzékét a divat137romlasztó hatásától. 136 Az erkölcsi érdektelenség
hirdetésével alapvető hatással volt Burke-re. Pope és Johnson Shaftesbury ösztönzését olyan
irányban fejlesztette tovább, mely magának Shaftesburynak álláspontjával ellentétes volt.138
Joseph Addison (1672—1719) és Sir Richard
Steele (1672—1729) esszéin La Bruyère
hatása érződik.139
Addison írásait a befejezettség140 és a képzeleti-képi elemek tudatos féken
141
tartása jellemzi.
Edward Young (1683—1767) fő műve a newtoni tér művészi kifejezése.142 Pesszimizmusa
sekélyes, egykori
népszerűsége inkább vallási, mintsem irodalmi, költői értékei nagyon szór
ványosak.143
Alexander Pope (1688—1744) jelentőségét a XIX. század — helytelenül — Wordsworth
költői elvei szerint próbálta megállapítani.144 A XX. század — J. R. Sutherland szerint épp
olyan hibásan
— kísérletet tett rá, hogy Wordsworth költészetét is Pope
poétikája alapján
értelmezze.145 Pope költészete
a reneszánsz hagyomány szerves folytatása,146 különösen
Donne
147
költői nyelve hatott rá. Egyesítette
a XVII. századi és Augustan „wit" értékeit,148 a prózai és
149
sajátosan költői értékeket. 150Elfojtott metaforái élettelenek, de 151
ezt a fogyatékosságot
kiegyensúlyozzák más erényei, mindenekelőtt a szerves komponálás és a retorikai eszkö121
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zökkel teremtett távlat.152 Pope-ot antik szerzők segítették hozzá, hogy megtalálja saját stí
lusát, ugyanakkor meglevő közönség követelményeihez kellett alkalmazkodnia. Költészetének
legfőbb értéke a visszatartottság. Nyelvében több mint száz éve fejlődő dikció hagyományából
merít, verselésében a hangsúly fokozatosan áttevődik a zeneiségről a jelentésre.153
Sámuel Richardson (1689—1761) életművében az újabb kutatás elsősorban
az intellek
tuális komolyságot,154 a puritán etikai felfogást,155 a lélektani
realizmust,156 valamint a levél
157
forma és a tudatfolyam-technika rokonságát hangsúlyozza.
Philip Dormer Stanhope, Earl of Chesterfield (1694—1773) leveleit Virginia Woolf az
Augustan etikai közmegegyezés legteljesebb rendszerezésének tekinti. 158
Henry Home, Lord Kames (1696—1782) esztétikájában Herder előfutára.159
James Thomson (1700—1748) fő műve, aThe Seasons a természeti világ egyetlen isteni,
harmonikus egészként való bemutatásának indul, de a költemény színvonala a későbbiekben
nagyot zuhan: különböző tudományos és morális kérdések elhomályosítják a költői látomást.160
Henry Fielding (1707—1754) pályája kezdetén a száraz humor swifti hagyományát
veszi át és fejleszti tovább; 161 későbbi
műveiben a szatirikus és a moralista egyensúlyát való
sítja meg, kevert hangnemben ír.162 Elméleti megfogalmazásaiban
a romance-írók adósa,163 s
regényei is inkább víg románcok, mintsem víg prózaeposzok.164 165
A természetfölöttiről szóló
megállapítása166kiindulópontul szolgált a kritikus Coleridge számára. Jellemalkotása horatiusi
elvekre épül;
cselekményei részint a keresztény etika morális 168
elkötelezettségét juttatják
érvényre,167 részint más szerzők műveinek
felépítését
parodizálják.
J. J. Lynch rámutat a
Тот Jones kettős szerkesztettségére,169 R. S. Crane pedig az elbeszélő
szerkezet tökéletességének
170
mintapéldáját látja ugyanennek a regénynek cselekményében.
Samuel Johnson (1709—1784) költői ereje latin verseken nevelődött, és saját költésze
tében is latinos kvalitásokat ér172el, de robusztus angol nyelven.171 Juvenalis szatirikus iróniája
nála átcsap tragikus iróniába.
Egész életműve középpontjában a civilizált élet eszménye
áll,173 a költőket mindig annak alapján ítéli meg, mennyivel járultak hozzá a közös nyelvhez.174
A romantikus íróval ellentétben nem a társadalom ellensége, hanem éppen szószólója: a pozitív
civilizáció irodalmi konvenciójaként fejezi ki magát. Felfogásának korlátai abban nyilvánulnak
meg, hogy a nyelvnek csak prózai-megállapító használatát érti,
mélyebben alkotó szemléletét
nem, s csak
a kijelentett morális értékítéletről vesz tudomást.175 Kritikája nem
alkot összefüggő
176
rendszert, kidolgozott elvek helyett saját érzékenységére támaszkodik,177 de megállapításai
visszavezethetők összefüggő irodalomszemléletre.. Nem bízott az elméletben, de — W. R.
Keast véleménye szerint — ez önmagában is elméleti elkötelezettséget jelent. Az előíró kritika,
15a
15s
1,4
164
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a szabályok elleni támadásaival összetettebb elvek 179
megfogalmazását készítette elő.178 Állás
foglalását a kritikán kívül is az empirizmus jellemzi. összefoglalja
mindazt, amit a XVIII.
század angol filozófusai és írói a boldogságról tanítottak. 180
Laurence Sterne (1713—1768) témája az ember alkotás közben.181 Feje tetejére állítja
Locke igazságát: míg a filozófus a „wit"-ben
erkölcsileg elítélendőt látott, addig Sterne éppen a
„wit"183morális súlyát hangsúlyozza.182 Művészetének legfontosabb sajátossága
a filozófiai reto
rika, a 185
gyakori nézőpont-váltás, a belső világ gazdag ábrázolása184 és a szentimentalizmus
paródiája.
Thomas Gray (1716—1771) verseit Eliot186 és Leavis187 óta a század költészetének leg
javához sorolják. Míg188korábban preromantikusnak tekintették, újabban ízig-vérig Augustan
költőt látnak benne.
Horace Walpole, Earl of Orford (1717—1797) Virginia Woolf szerint az angol levélírás
legnagyobb mestere, akinek középkor
iránti érdeklődése a történész William Cole-hoz fűződő
barátságával hozható összefüggésbe.189
Mark Akenside (1721—1770) átvette Shaftesburytól a jóakaratról, az igazság, szépség és
jóság azonosításáról
illetve a morális érzékről szóló tanítást, és a romantikus elmélet kezdeteivé
alakította át.190
William Collins (1721—1759) költészetében klasszicisztikus és preromantikus elemek
keverednek.191
Tobias Smollett (1721—1771) regényei a skót common sense
filozófusok hatását mutat
ják.192 Parodizálja Richardsont, s egyszersmind
sokat tanul tőle.193 Hiányzik műveiből a drá
194
maiság, de cselekményei kifogástalanok.
Christopher Smart (1722—1771) költészete az utóbbi
évtizedekben jelentős megújhodást
ért meg.196 A tanulmányok főként
a metafizikus költőkhöz196 és a XVIII. századi zenéhez fűződő
197
kapcsolatával foglalkoznak.
Oliver Goldsmith-t (1730—1774)— kinek hírneve korábban regényére és legjobb víg
játékára épült — napjaink kritikája elsősorban (a The Deserted Village198című költemény
alapján) a század második felének egyik legjobb költőjeként tartja számon.
Charles Churchill (1731—1764) a második világháború óta került a korszak legjelentősebb
nek tartott
költői közé. A nem epigrammatikus hősi párvers mestere; a szatírát nála irónia
váltja fel.199 Mind a reneszánsz szigorúan racionalista költői módszerét, mind Milton asszociációs
eljárását örökölte; költészetében az asszociációs elemeket ésszerűen felfogható felépítés ren
dezi.200
William Cowper (1731—1800) átmeneti jelenség: mind a régi rendet, mind a francia
forradalmat gyűlölte;201 szembefordult
az ész kultuszával és a vidékre visszavonulást hirdette, s
ezzel megelőzte a romantikát.202
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James Macpherson (1736—1796) antitetikus prózasílusa mentes a homályosságtól és
bombaszttól, Johnson vagy Gibbon203körmondataitól, s minden XVIII. századi próza közül a
legközelebb áll Maculay stílusához.
Edward Gibbon (1737—1794) fő műve, a Decline and Fall of the Roman Empire a század
legnagyobb eposza, az emberi jellem degenerációjának tanulmánya, 204 ugyanakkor a fanatiz
mus és aszkétizmus ironizálásával a XVIII. századi korlátoltság és felületesség megtestesítője.205
Thomas Paine (1737—1794) a század legelhanyagoltabb írói közé tartozik. Eddig első
sorban Paine és Jefferson politikai nézeteinek rokonságát mutatták ki.206
Richard Brinsley Sheridan (1751—1816) műveivel a modern kritikai irodalom alig
foglalkozik. Grzegorz Sinko összehasonlító tanulmánya (mely
Sheridan és Kotzebue kölcsön
hatását tárgyalja), az egyetlen említésre méltó kritikai mű.207
Fanny Burney (1752—1840) Richardson elemző jellemzését Fielding széles társadalmi
képével egyesíti.208 Eredetisége módszerének drámaiságában van.209
William Godwin (1756—1836) munkásságában Swift hagyománya,210 a Cudworthtől
Clarke-ig tartó intellektualista mozgalom tetőződik.211 A korábban uralkodó felfogással ellentét
ben, az újabb kutatók szerint elsősorban nem politikai reformer, hanem moralista, nem tagadja
az emóciók
szerepét az emberi magatartásban, ember-képzete nem elvont, s nem feltétel nélkül
optimista.212 Wordsworth
szakítása a századfordulón Godwin gondolkodásával az angol fel
világosodás végét jelzi.213
William Blake 214
(1757—1827) történeti helyének a megállapítása az angol kutatás egyik
legnehezebb
feladata.
Korai költészete nyilvánvalóan
a Collins—Gray-hagyományt foly
216
tatja,215 Thomas
Taylor
újplatonizmusából
merít,
és
a
fenséges
illetve a gótika kultuszához
kapcsolódik.2171802 körül azonban Balke költészete mélyreható változáson megy keresztül,218 s
az ezután írt próféciák értelmezése a kutatókat mindmáig nehéz feladat elé állítja:219ezeket a
műveket felváltva értelmezték a misztika és a szenzualizmus
sikeres egyesítéseként vagy a
220
jungi közös tudattalan művészi átlényegüléseiként.
Blake történeti elhelyezésére Northrop
221
Frye tette a legeredményesebb kísérletet. Könyvében kiemelte Blake életművének szerves
egész voltát, de a fő hangsúlyt a próféciák elemzésére tette. Frye szerint Blake megpróbált
visszatérni az angol költészet reneszánsz korabeli hagyományához, a nagy nemzetközi huma
nista kultúrának, a reneszánsz és reformáció közötti vízionárius kereszténységnek, az olasz
neoplatonistáknak, a baloldali protestánsoknak és a reneszánsz okkultizmusnak az örököseként.
Percy, Collins, Gray, Cowper, Smart, Chatterton, Burns, Macpherson, a Warton-testvérek,
Berkeley és Sterne nem Augustan, de nem is romantikus korszakának a képviselője, mely
ellenhatást jelent az előző korra, de nem a rákövetkező előzménye.222
Robert Burns (1759—1796) történeti helyének
kijelölését az nehezíti meg, hogy költé
223
szete az angoltól gyökeresen
eltérő
hagyomány
része,
közvetlenül a skót felvilágosodás utolsó
szakaszához kapcsolódik.224 De életművét mégsem lehet egy hagyományon belül tárgyalni,
mert helyi költőből nemzeti költővé vált, s különböző hagyományokat egyesített225
Izolált társadalom számára írt, de minden kortársánál jobban megközelítette a tapasztalat
általános normáját;226 a helyi érvényű tapasztalatot az általános szintjére emelte.227
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