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Szerelem, vallás, utópia diskurzusa az Új Héloïse-ban

A XX–XXI. századi olvasó számára a regény műfaji kevertsége, polifonikus 
szerkesztése, dialógusainak változatos nyelvi regiszterei nem okoznak különö-
sebb értelmezési nehézséget. Történeti perspektívából azonban ezek a jellemzők 
fontos határkőnek számítanak a regény alakulástörténetében. A francia regé-
nyirodalom sajátossága, hogy a műfaji és narratív polifónia megjelenése egyet-
len regényhez, Rousseau Új Héloïse-ához köthető. A rousseau-i újítás jelentőségét 
akkor értjük meg igazán, ha ismerjük a regény műfajának korabeli sajátosságait, 
irodalmi státuszát. Nem célom, hogy a regényműfaj alakulástörténetét vázoljam, 
csupán a levélregény a XVII–VIII. században betöltött szerepének és jellemző for-
máinak bemutatására szorítkozom. 

A XVII. századi francia irodalom alapvetően a kor politikai beszédmódjainak 
narratív és retorikai kódjaihoz, morálfilozófiai diskurzusaihoz igazodott. A kirá-
lyi udvarban megjelenő „érzékenység kultusz”1 a társadalmi érintkezés kommu-
nikációs formáit is meghatározta azzal, hogy egy új beszédmódot, a galantéria 
(galanterie) nyelvét tűzte ki követendő mintának. A korabeli etikett, esztétika 
és etika is a gáláns stílust követi, melyre jellemző volt „a diszkréció, a művelt 
szellem, valamint a nőkkel való finom társaságbeli bánásmód”.2 A XVII. század 
irodalma önkéntelenül átveszi a galantéria jellemző mintáit, témáit, mégis a szá-
zad végére, az udvar által szabályozott, mesterkélt negédes stílussal szemben, 
egy másik beszédmód is megjelenik: az új „természetesség” szólama. Az udvari 
modorosságtól eltérően ez az irodalmi irány a szenvedély és szerelem természe-
tes megszólalásmódját keresi. Az új hang és téma legkézenfekvőbb műfajává a 
levél/ levélregény vált, formai rugalmasságával és kánonon kívüliségével. A levél 
műfajának népszerűsége a XVII. században abból is származott, hogy egyszerre 
működtetett szubjektív és objektív horizontokat egy alkotáson belül, illetve hogy 
szerkezeti felépítését nem határozta meg az irodalmi kánon.3 Bár a levélregény 
formailag kötetlennek tűnik, hosszas alakulástörténet során nyerte el végső for-
máját. A továbbiakban ennek a fejlődéstörténetnek a nagyobb állomásait vázolom 
fel, a Rousseau-mű részletes bemutatása mentén. 

A levélregény első generációja még erősen kötődik az antik, középkori és rene-
szánsz regény történelem-központú szemléletéhez, ahol az egyéni életesemények 

1 Debreczeni Attila: „Érzékenység” és „érzékeny” irodalom. = Irodalomtörténet, 1999/80/1. sz., 
12–29. 

2 Niklas Luhmann: Szerelem- szenvedély: az intimitás kódolásáról. Budapest, Jószöveg Műhely, 
1997, 78.

3 Bódi Katalin: A valóság poétikája a francia és a magyar levélregényben. = Irodalomtörténeti 
Közlemények, 2003/4–5.
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kitágított földrajzi és historikus térben képződnek meg. Ilyen volt Honoré d’Urfé 
L’Astrée című grandiózus műve is, melyben egy kitalált világ erkölcsi, társadalmi, 
etikai jellemzőit próbálta megrajzolni a szerző (közel 5000 oldalban). A totalitás 
megragadásához elengedhetetlen volt a hagyományos regényelbeszélés hetero-
diegetikus elbeszélője,4 aki összefűzte az egyes szám első személyben íródott le-
vélbeszámolókat. A külső elbeszélő jelenléte alapvetően megkérdőjelezi a levelek 
valósághűségét, ezáltal egy fikciós térben helyezi el a történetet.

A levélregény második generációja viszont már elveti a totalitásra való törek-
vést. A levelek tartalma a XVII. század közepétől már csak az egyén belső világra 
reflektál. A heterodiegetikus elbeszélő átadja a helyét a homodiegetikus narrátor-
nak,5 ez az elbeszélésmód pedig erősíti azt az olvasói feltevést, hogy valós levele-
ket olvasunk.6

A levélregény monologikus voltát a XVIII. század töri meg, ahol már nem 
egyetlen szereplő naplószerű levelei jelennek meg, hanem csoportos levélváltá-
sok. A dialogikus szerkesztés lehetővé tette, hogy bizonyos eseményeket több 
nézőpontból is elmeséljenek, megteremtve továbbá a lehetőséget arra is, hogy 
több történetszál működhessen a regényen belül.7 Ha a műfaj alakulástörténetét 
vizsgáljuk, azt állapíthatjuk meg, hogy a levélregénynek ez a harmadik generá-
ciós polifonikus változata volt a XVII–XVIII. század legolvasottabb műfaja, annak 
ellenére, hogy az akadémia, az elit irodalmi szalonok megvetéssel tekintettek rá. 
Jacques Rustin Le vice à la mode : étude sur le roman français du XVIIIe siècle8 című 
tanulmányában a műfaj recepciójának e kettős voltára mutat rá, és kifejti, hogy a 
francia kánon miért és hogyan próbálta kiszorítani a levélregényt. Jacques Rustin 
címadása sem véletlen, hiszen a divatos bűn (le vice à la mode) utal a kor olvasói 
szokásaira és a levélregény népszerűségének okaira. A bűn egyértelműen a kor 
gáláns erkölcseivel szemben megjelenő tiltott szerelmi kapcsolatokat jelenti. Ezek 
a történetek szociális, vallási, esztétikai és morális tabusértést követtek el, mert a 
közerkölcsöt, a szülői jogokat, a vallási dogmákat, sőt magát az irodalmat is alá-
rendelték a szerelem transzcendens eszméjének. Azzal, hogy a levélregény teret 
engedett az évszázadok alatt elfojtott szenvedélyeknek és érzelmeknek, megkér-
dőjelezte a kényszerházasságot és korának erkölcseit. 

4 Gérard Genette: Figures III. Paris, Seuil, 1972, 252.
5 Uo.
6 A Portugál levelek (Lettres portugaises traduites en français) olvasói is hiteles történetként ol-

vasták a leveleket, amelyeket a szerző név nélkül adott ki. Ma már irodalomtörténeti érdekesség, hogy 
ez a mű az 1900-as évek közepéig Mariana Alcoforado regényhősnő neve alatt jelent meg, az igazi 
szerző említése nélkül. Vö.: Bódi Katalin: A valóság poétikája a francia és a levélregényben. = Iroda-
lomtörténeti Közlemények  2003/4–5.

7 A többszólamúság, a férfi-női látásmód párhuzamos ábrázolása viszont felteszi azt a kérdést, 
hogy a ki a szerző. A kor alkotói a kritikától való félelem miatt csupán a levelek összegyűjtőiként, szer-
kesztőiként tüntették fel magukat, ezért a levelek, mint talált tárgyak, hiteles dokumentumok jelentek 
meg a korabeli olvasó szemében. 

8 Jacques Rustin: Le vice à la mode : étude sur le roman français du XVIIIe siècle de Manon Lescaut à 
l’apparition de la Nouvelle Héloïse. Paris, Ophrys, 1979.

HELIKON_2016-3.indb   456 2016.11.29.   14:20:24



PAPP KATINKA / SZERELEM, VALLÁS, UTÓPIA DISKURZUSA AZ ÚJ HÉLOÏSE-BAN 457

Rousseau és a levélregény

Rousseau sem tudta kivonni magát a kor divatja alól, hiszen fiatalkorát végig-
kísérték a híres XVII–XVIII. századi regények. A Vallomások nyomán egyfajta „ol-
vasónapló” is kirajzolódik előttünk, mivel részletes beszámolót ad egyik-másik 
regényről, mint például Fielding Tom Jones-a, Honoré d’Urfé L’Astrée-ja, Mada-
me de Lafayette Clèves hercegnője, de megemlékezik Richardson Clarisse Harlowe, 
Grandisson és Paméla című regényéről is, melyek olvasása közvetlenül hatott az Új 
Héloïse megírására. A Vallomásokból kitűnik, hogy Rousseau előszeretettel hason-
lította saját művét az elődök munkáihoz. 

A negyedik részt bátran merem a Clèves hercegnő mellé állítani, s kimon-
dom, hogyha ezt a két művet csak vidéken olvasták volna, akkor érezhették 
volna át teljes értéküket. […] Richardson regényei, bár sok mindenben fölötte 
állnak az enyémnek, e tekintetben nem hasonlíthatók össze vele.9

A levélregény műfaji népszerűsége mellett mégis ott a filozófus Rousseau 
kétsége és bizonytalansága, aki meg akar felelni a kortársak (Diderot, Voltaire, 
D’Alambert) elvárásainak, s ezért megveti a regényes olvasmányokat, miközben 
mindig is vonzotta a műfaj. Talán ez is magyarázhatja, hogy 1759-ben a vidéki 
magányába menekülő Rousseau a levélregény formáját választotta ábrándjai 
megírásához. A szerző az Új Héloïse-t eredetileg nem kiadásra, hanem önnön szó-
rakoztatására szánta; majd jóval később szeretője tanácsára rendezi össze, és szer-
kesztői álnév alatt adja ki.10 Rousseau, bár nem vállalja fel a szerzői státuszt, a mű 
két előszavában hosszú védőbeszédet ír a regény legitimitása és saját művének 
kivételes volta mellett. Az első előszó hűen leképezi a kor negatív vélekedését a 
regénnyel kapcsolatban, míg a második az Új Héloïse erkölcsnemesítő funkcióját 
hangsúlyozza. 

A nagyvárosoknak színházra, a romlott erkölcsű népeknek pedig regényre 
van szükségük. Látván saját korom erkölcseit, nyilvánosságra hoztam és kiad-
tam ezen leveleket, bár oly században éltem, hogy azokat inkább tűzbe kellett 
volna vetnem. […] Egy ártatlan lány sosem olvas regényt, épp ezért választot-
tam olyan címet, hogy aki úgy dönt, kinyitja a könyvet, azonnal tudja, mire 
számítson. Tehát, az a lány, aki a cím dacára egyetlen oldalt is elmer olvasni 
belőle, elveszett.
 9 Jean-Jacques Rousseau: Vallomások I–II. Ford. Benedek István, Benedek Marcell. Budapest, Ma-

gyar Könyvklub, 1962. II.  290–291.
10 „Ekkor támadt kedvem arra, hogy a kínálkozó helyzetek egyikét-másikát papírra vessem, s 

visszaemlékezve mindarra, amit ifjúkoromban éreztem, így adjak bizonyos lendületet a szerelem mar-
cangoló vágyának, amelyet soha nem elégítettem ki. Előbb néhány levelet vetettem papírra minden 
időrend és összefüggés nélkül; s gyakran nagy zavarban voltam, amikor össze akartam illeszteni őket. 
Hihetetlennek látszik, és mégis igaz: így írtam meg a két első részt, minden kialakult terv nélkül.” In: 
Uo., 168–170. 
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[…]
A regényolvasást hasznossá akartuk tenni a Fiatalság számára. 11

Az első és második előszó ellentmondó sorai jól bizonyítják Rousseau-nak a 
regényhez való szélsőséges viszonyát, aki hangsúlyozza ugyan morális fenntar-
tásait a műfajjal szemben, mégis kísérletet tesz az etikai-nevelési regény megte-
remtésére. Ezt a célt úgy vélte elérni,  hogy elhagyta a megkövült regénykliséket, 
mint például a váratlan fordulatok, kalandok, intrikák szerepeltetése, gáláns be-
szédmód stb.; a történet középpontjában pedig nem külső események, hanem a 
Portugál levelekhez hasonlóan, a lelki élet apró rezdülései kerülnek. Formai szem-
pontból is túllép elődjén, mert a monologikus helyett a polifonikus szerkesztésű 
levélregény formáját választja.

Rousseau és kora is felfedezi, hogy az emberi lélek és személyiség nem kohe-
rens, tehát nem írható le egyetlen lelkiállapot mentén. A portugál apáca szerepe 
is csak egy a lehetséges magatartásmódok közül, ezért úgy véli, hogy a dialógus- 
forma hozzájárulhat ahhoz, hogy pontosabb képet fessen a férfi és nő érzelmi po-
zícióiról a szerelemben. Bár törekszik a totális lélekábrázolás megalkotására, „az 
Én tükörfolyosóján számtalan szögből, mindig csak decentralizáltan és deformál-
tan, nem igazi és folyton változó alakban látja magát, s mégsem képes felhagyni 
az egység és a valódiság keresésével”.12 Rousseau belátja, hogy a nagy kérdés 
nem maga a szerelem mibenléte, hanem a szerelem dinamikájának a megélése a 
férfi és női szubjektum részéről.13 Rámutat arra is, hogy az egyéni érzések sosem 
statikus állapotban jelennek meg, hanem a változás folyamatában. Az író célja 
pedig ennek az érzelmi dinamikának a megragadása, megörökítése, értelmezése. 
A személyiség különböző létállapotának ábrázolásához pedig sajátos nyelvi meg-
formáltságra van szükség, amelyről Rousseau a Vallomások neuchâtel-i kéziratá-
nak előszavában így nyilatkozik:

Mondandómhoz olyan nyelvet kellene megalkotnom, amely éppen annyi-
ra új, mint a regénytervem. De vajon melyik az a tónus és stílus, amely kezelni 
képes az érzelmek sokszínű váltakozását, önellentmondását, s amely gyakran 
11 „Il faut des spectacles dans les grandes villes, & des Romans aux peuples corrompus. J’ai vu 

les mœurs de mon temps, & j’ai publié ces Lettres. Que n’ai-je vécu dans un siecle où je dusse les jetter 
au feu![…]Jamais fille chaste n’a lu de Romans; & j’ai mis à celui-ci un titre assez décidé, pour qu’en 
l’ouvrant on sçût à quoi s’en tenir. Celle qui, malgré ce titre, en osera lire une seule page, est une fille 
perdue.” […] „On a voulu rendre la lecture des Romans l’utile à la Jeunesse.” In: Jean-Jacques Rous-
seau: La Nouvelle Héloïse. Paris, Le livre de poche, 2012, 50, 69.

12 Maarten Doorman: A romantikus rend. Budapest, Typotex, 2006, 123.
13 A felvilágosodás korát vizsgálva megállapíthatjuk, hogy az akkori társadalmi rend szabályai 

határozták meg a társas érintkezési formákat, ahogy a szerelem és udvarlás megnyilatkozását is. A női 
és férfi szerepek erősen kodifikált formában jelentek meg, amelyet Rousseau szándékosan elvet hősei 
megformálásakor. Az Új Héloïse-nak köszönhetően, a női psziché és a szexualitás, a kor szokásaival 
szemben, zavarba ejtően nyílt módon jelenik meg. Elindítva a női szólam létjogosultságát az iroda-
lomban.

HELIKON_2016-3.indb   458 2016.11.29.   14:20:24



PAPP KATINKA / SZERELEM, VALLÁS, UTÓPIA DISKURZUSA AZ ÚJ HÉLOÏSE-BAN 459

oly hitvány, máskor pedig oly fennkölt, hogy örökös nyugtalanságban tart 
 engem?14

Az Új Héloïse megírása során ugyanezzel a problémával találja szembe ma-
gát, ezért a szereplők megszólalását sajátos stilisztikai és retorikai alakzatokkal 
ruházza fel. A regény első részében főleg a belső szubjektív nézőpontok domi-
nálnak, amelyből hiányzik a narrátori objektivitás. Itt még érződik a monologi-
kus szentimentális levélregény hatása, a maga terjengős megfogalmazásával és 
szélsőséges individualizmusával. Rousseau célja egyrészt az volt, hogy kiküszö-
bölje az érzelmek túlzott eluralkodását, másrészt, hogy új nézőpontok bevezeté-
sével már meglévő irodalmi beszédmódokat, nyelvi rendszereket működtessen 
párhuzamosan a regényen belül. Az Új Héloïse kapcsán három nagyobb beszéd-
módot/regisztert érdemes szétválasztani és részletesen megvizsgálni: a szerelmi 
vallomások, az utópia, és a metafizikus beszédmód nyelvét.15 E három beszéd-
mód váltakozása és „harca” határozza meg a regényben lévő levelek retorikáját 
és ritmusát.16 A következőkben arra teszek kísérletet, hogy rávilágítsak, e három 
beszédmód hogyan írja felül egymást, milyen átfedések mentén alakítja a regény 
szüzséjét, illetve hogyan teremti meg a francia polifonikus regény alapjait.

A szerelmi vallomás diskurzusa

Mint már jeleztem, a galantéria meghatározta az etikettet, a művészeteket és 
az irodalmat, sőt a szerelmi vallomások gyakorlatát is a XVIII. században. A bi-
enséance: a jó modor és illendőség ideája áthatotta a társadalmi viselkedés kul-
túráját, kiváltképp a nyelvi kifejezésmódokat, melyekre jellemző volt a játékos 
könnyedség, a negédesség, a metaforikus kódok használata és a visszafojtott 
érzelmesség. Minden olyan kifejezésformát száműztek, melyek veszélyeztették 
a nyugodt, harmonikus idill képét. Mindez egyet jelent az érzelmek, a vágy, a 
szenvedély, a testiség szabad megnyilvánulása elleni harccal, a tabusítással. A 
galantériával párhuzamosan, ellenhatásként, feltűnik az „új érzékenység” vagy 
szentimentalizmus irodalmi iránya is. Szentimentalizmus − „új érzékenység” lát-

14 „Il faudrait pour ce que j’ai à dire inventer un langage aussi nouveau que mon projet : car quel 
ton, quel style prendre pour débrouiller ce chaos immense de sentiments si divers, si contradictoires, 
souvent si vils et quelquefois si sublimes dont je fus sans cesse agité?” In: Jean-Jacques Rousseau: 
Préambule du Manuscrit de Neufchâtel. http://www.lettres.org/confessions/rousseau_txt01.htm (Letöltés 
időpontja: 2015. 12. 22.)

15 Szerelmi vallomások (la langue du cœur), az utópia nyelve (la langue de l’utopie) és a meta-
fizikus beszédmód rétegeit (la langue méthaphysique) In: Jean-Paul Sermain: La Nouvelle Héloïse ou 
l’invention du roman-poème.  In: Colette Piau-Gillot – Roland Desné – Tanguy L’Aminot: Moderni-
té et pérennité de Jean-Jacques Rousseau. Paris, Champion, 2002, 227–229.

16 Retorika alatt értem a szöveg felépítésének, nyelvezeti, mondatszerkesztési sajátosságait. Rit-
musosság szempontjából pedig a levelek stílusbeli és tartalmi dinamikáját elemzem.
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szólag azonos fogalmak. Debreczeni Attila az Érzékenység és „érzékeny irodalom”17 
című tanulmányában rávilágít arra, hogy míg a szentimentalizmus, mint egysé-
ges stílusirányzat, csak néhány európai országban jelent meg, az „érzékenység, új 
érzékenység” olyan irodalmi beszédmód, diskurzusminta, amely jellemezhet egy 
regényt vagy szerzői életművet anélkül, hogy stílusirányzatként jelentkezne az 
adott irodalmi kánonban. A szerző kiemeli továbbá, hogy maga az érzékenység is 
viszonyfogalom, mert „meghatározott nézőpontból szabadon egyesíti magában a 
különböző, diskurzusok elemeit, mint például a vallás, eszme, esztétika, gazda-
ság, tudomány, női szerep, és populáris kultúra kódjait. […] Irodalomtörténetileg 
viszont csak három releváns viszonylatát különítjük el az érzékenységnek: mint 
erkölcs- és boldogságfilozófiát, mint viselkedési mintát és modort, mint mentali-
tást és lelki alkatot.”18 

Ha végignézzük a francia irodalomtörténetet, megállapíthatjuk, hogy Rous-
seau Új Héloïse-a az első levélregény, amelyben az érzékenység mindhárom 
aspektusa egységes rendszert alkot. Először is, megjelenik benne az érzékenység 
boldogságfilozófiai alapja, hiszen a hősök a szerelem eszményének megtalálását 
és a vele való azonosulást tűzik ki célul. Mivel a szerelmi eszmény mindig a másik 
személyén keresztül manifesztálódik, az elvont „égi” szerelem ideája már nem 
csak vágyott állapot, hanem elérhető a „földi” életben, a másik léte által. A meg-
találás azonban az érzékenység irodalmában az elvesztéssel jár együtt, mert az 
eszme mindig tiltott, elérhetetlen személy alakjában tűnik fel. Saint-Preux számá-
ra is tiltott a Julie-vel való kapcsolat, mert a lány magasabb társadalmi osztályból 
származik. Az elvesztés élménye és az eszméhez való görcsös ragaszkodás ered-
ményeképpen Saint-Preux-nek és általában az „érzékeny” szentimentális hősnek 
meg kell megtapasztalnia a modern individuum létélményét: a rezignáltság, az 
elidegenedés és a világba vetettség érzését.19

Ha figyelmesen végignézzük az érzékenység három aspektusát, belátjuk, 
hogy a szóban forgó magatartásmódok és eszmék már a középkor irodalmában 
is aktívan jelen voltak. Tanguy L’Aminot  L’Amour courtois dans La Nouvelle Hé-
loïse  című tanulmányából kiindulva érdemes megfontolni a feltételezést, misze-
rint Rousseau a középkori regény mintájára írja meg az Új Héloïse-t. A regény 
címe utal a középkori filozófus Abélard és Héloïse szerelmi tragédiájára, akiknek 
történetét Rousseau megpróbálja modern tanmesévé alakítani. Bár választása 
anakronisztikusnak tűnik, felhívja a figyelmet saját korának társadalmi beren-
dezkedésére, ahol szigorú feudális keretek között továbbra is a rang és a vagyon 
határozzák meg a házasságokat. Az Új Héloïse és Abélard-történet szüzséinek ha-
sonlóságai mellett Rousseau különös figyelmet fordít a lovagregény, a legendák 
és mesék sajátosságainak beemelésére. Az Új Héloïse-t akár lovagi eszményképre 
felépített modern meseként is olvashatnánk, szerelemről, erkölcsről és önfelál-

17 Debreczeni Attila: I. m., 12–29.
18 Uo., 5. 
19 Debreczeni Attila: I. m., 5–6.
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dozásról. A mesei motívumok bizonyításának legkézenfekvőbb példája a regény 
férfi főhőse és annak névválasztása. A Saint-Preux, Szent Dalia (lovag) név utal a 
szereplőnek a regényben betöltött szerepére. Nem véletlen, hogy Saint-Preux-höz 
kötődik a regény egyik legfontosabb nyelvi regisztere, a szerelmi vallomástétel 
szólama. Érzelmektől túlfűtött levelei szándékosan idézik meg a trubadúrlíra elé-
gikus hangvételét és témáit, ahol Julie-t elérhetetlen középkori hercegkisasszony-
ként, önmagát pedig szenvedő szerelmes lovagként jelöli meg. Leveleinek stílusa 
ezért tűnik olykor anakronisztikusnak és modorosnak a XVIII. századi miliőben. 

Önkéntelenül is felmerül a kérdés, hogy mégis miben áll Rousseau nyelvi és 
műfaji újítása, ha a középkori szerelmi vallomások mintáját használta fel? Rous-
seau törekedett arra, hogy hősei mentesek maradjanak a galantéria alakoskodá-
sától. Az érzések természetes nyelvi megjelenítésének egyik koncepciója, hogy 
a lélek mélyén működő „la langue du cœur”20 áttetsző módon jelenjen meg a 
levelek olvasása során. A Rousseau-életmű áttetszőség-természetesség kérdését 
Jean Starobinski a szerzői életművet átfogó nagy tanulmánykötetében21 elemzi 
részletesen, ahol megállapítja, hogy Rousseau számára az áttetszőség, átlátszó-
ság vágyott eszmény, elérendő horizont, melyet az érzelmek szabad kifejezésé-
nek vágya mozgat.22 Az áttetszőségnek szubjektumelméleti vetülete van: az „én” 
megpróbál önmaga és környezete előtt is feddhetetlenné válni. Mindezt pedig 
új retorikai, diszkurzív funkció kidolgozásával éri el. A levelek retorikai megfor-
máltsága az érzelmek szabad áramlását próbálja leképezni, ezért az élőbeszédre 
jellemző töredékesség, gondolati inkoherencia figyelhető meg. Ebből a „struktú-
ranélküliségből” fakad, hogy a szenvedély, vágy olyan elementáris erővel nyilvá-
nul meg az Új Héloïse-ban. A levelek beszédmódja nem statikus, hanem időben 
változó, mivel az érzelmi pozíciók játékának függvényében konstruálódik meg. 
Ezért kénytelen megváltoztatni Saint-Preux szerelmi vallomásainak retorikáját 
Julie férjhezmenetele után. A szerelmi eszmény, a szerelem tárgyának az elvesz-
tése a levelek stílusának és tárgyának átalakulásával jár. Julie házassága után írt 
levelei mégis arról tanúskodnak, hogy valójában sosem volt képes teljesen levetni 
a középkori szerelmi beszédmódot. Barátjának, Édouard-nak írt sorai arról tanús-
kodnak, hogy bár elfogadta Julie Clarens-ben betöltött anya és feleség szerepét, az 
elveszett múlt és a hajdani Julie képe mindig ott lebeg előtte. Rousseau írói játéka 
itt mutatkozik meg a legjobban, mert nála a szerelmi beszédmód megformáltsága 
mindig egy adott lelkiállapottal és a személyiség lelki struktúrájával függ össze. 
Ezzel rámutat arra, hogy nemcsak a levelek tartalma, hanem egyúttal nyelvi meg-
szerkesztettsége az, amely elárulja egy szereplő érzésvilágát.

20 Jean-Paul Sermain: I. m., 227–240.
21 Jean Starobinski: Jean-Jacques Rousseau: la transparence et l’obstacle. Paris, Gallimard, 1971.
22 Jean Starobinski: I. m. Ez a nyelvi, esztétikai, filozófiai és morális koncepció jellemzi a már 

idézett neufchâteli kézirat előszavát és a Lettre à D’Alembert sur les spectacles című értekezését is.
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Kedves kuzinom, jótevőm, barátnőm, a világ végéről jövök, mégis a ti ké-
petekkel telt szívvel tértem vissza. Négyszer utaztam körbe az egyenlítőt, kör-
bejártam a föld mindkét féltekét, láttam mind a négy sarkát […] az egész földet 
átutaztam, de nem tudtam elszökni tőletek. Bár elmenekülünk attól, aki ked-
ves nekünk, képe gyorsabban utolért,  mint a tenger hullámai és a szél, amely 
a világ végéig követ minket, és bárhova megyünk elvisszük magunkkal annak 
alakját, akiért élünk.23

Rousseau hármas utópiája

A szerelmi vallomások mellett az Új Héloïse-ban kiemelt helyet kap Rousseau 
írásmódjának második rétege, az utópikus beszédmód. Az utópia irodalmi ha-
gyományáról nem célom részletesen írni, de fontosnak tartom megjegyezni, hogy 
bár Rousseau olvasta a kor híres utópiáit, Bacon, Swift, Voltaire művét, a regény 
csak abban hasonlít elődeire, hogy szintén a „tökéletes” társadalom modelljét 
próbálja megalkotni. 

A mű első része Saint-Preux és Julie térbeli elszakadásával ér véget, vagyis 
veszélybe kerül a létük értelmét adó szerelmi eszmény. Julie házasságával végül 
teljesen megszűnik a szerelem beteljesülésének lehetősége, így a létüket mozgató 
idea is. Rousseau ezért a regény második kötetében új eszményt tűz ki hősei elé: a 
tökéletes társadalom és család utópiájának felépítését, amely ellenpontot képez a 
regény első részében ábrázolt szerelmi szenvedély destruktív társadalmi erejével 
szemben. A leírások hangneme ezért jóval visszafogottabb, mint a regény első ré-
szének szubjektív vallomásai. Időnként egy-egy magánvélemény tarkítja, mégis a 
tudományos értekezések kritikai szemlélete és beszédmódja érvényesül bennük.

Rousseau utópiájának eredője Julie; az ő rendelkezése és döntése irányítja a 
regény alakulását, emiatt épülhet az ő alakja köré a „tökéletes” társadalom.  Julie 
azzal, hogy elfogadta a Wolmarral való házasságot, látszólag meghaladta Saint- 
Preux iránti szerelmét és szenvedélyét, hogy tisztességes feleségként és anyaként 
élhessen tovább.24 Julie lelki átalakulásának utópikus magva, hogy elhiteti önma-
gával, az erény és a polgári házasság megszüntetheti az érzelmeket és a szenve-

23 „Ma cousine, ma bienfaitrice, mon amie, j’arrive à des extrémités de la terre, et j’en rapporte 
un cœur tout plein de vous. J’ai passé quatre fois la ligne; j’ai parcouru les deux hémisphères; j’ai vu 
les quatre parties du monde; […] j’ai fait le tour entier du globe, et n’ai pu vous échapper un moment. 
On a beau fuir ce qui nous est cher, son image, plus vite que la mer et les vents, nous suit au bout 
de l’univers;et partout où l’on se porte, avec soi l’on y porte ce qui nous fait vivre.” In: Jean-Jacques 
Rousseau: La Nouvelle Héloïse. Paris, Le livre de poche, 2012, 475.

24 Julie házasságkötése nem csupán egy erkölcsi fellángolás következménye. Döntését jelentősen 
meghatározta édesanyja halála, aki felfedezve lánya titkos viszonyát, a szégyenbe belebetegedett és 
belehalt. Julie apja, ezután férjhez kényszeríti lányát régi katonatársához (Wolmar), akihez nemesi 
becsületszava köti, mert Wolmar megmentette az életét. Julie először nemet mond a házassági aján-
latra, mert nem tud elszakadni Saint-Preux emlékétől. Apja ekkor könyörögve kéri, hogy ne hozzon 
szégyent családjára, és ne tegye tönkre, mint édesanyját. Julie a bűntudat terhe alatt belátja, nincs más 
választása, ezért önként lemond a szerelemről. Esküvője napján a templomban isteni hang világítja 
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délyt. Személyiségének átalakulása is ennek az eredménye, melyet nyelvi meg-
szólalásmódján keresztül próbál explicitté tenni azáltal, hogy a hajdani szerelmi 
vallomások túláradó és szélsőséges diskurzusa helyett szándékosan racionáli-
sabb, kimértebb tónust próbál megütni leveleiben. 

Julie utópikus illúziója nem csak környezetére, hanem szerelmére Saint-Preux-
re is hatással van, mert a férfit maga Julie készteti a felejtésre és továbblépésre. 
Az utópia második célja Saint-Preux lelki transzformációja, melynek kerete a 
„gyógyulást” elősegítő világ körüli kaland. A tengerentúli utazás már a korábbi 
utó piákban is megjelenik, ahol egzotikus tájak, és kultúrák panoptikumát tárja az 
olvasók elé. A hős tehát fizikálisan jelen van az utópiában, mégis kívül esik rajta, 
mert nem tud lemondani vágyairól és szerelméről. Leveleinek tartalma bár átala-
kul, beszédmódja mégsem azonosítható Julie álracionális, modoros diskurzusával. 

Végül az utópia harmadik, fizikai megtestesítője maga Clarens, a Julie és csa-
ládja köré épülő mikroközösség. A regényben megjelenő mikrovilág bemutatá-
sa a filozófus-szerző gazdasági, társadalmi, politikai és erkölcsi programjának 
az esszenciája is, amelyben kísérletet tesz a tökéletes társadalom megalkotásá-
ra. Rousseau a szociológus pontosságával írja meg Clarens felépítését, ahol a le-
velek esetenként az útirajz, a társadalomkritika és esszé műfaji sajátosságait is 
magukban hordozzák. Az Értekezések és a Társadalmi szerződés társadalomelméleti 
konstrukciói szembetűnőek az Új Héloïse-ban. Rousseau Wolmar alakján keresz-
tül tesz kísérletet az emberek közötti tökéletes egyenlőség megalkotására, amely 
valójában, a történet tanulsága szerint, sosem tudott megvalósulni,25 hiszen nem 
lehet tökéletes egyenlőség ott, ahol egyetlen ember irányít egy nagyobb közössé-
get. Rousseau ezért Wolmart, a jó apa és vezető szerepében próbálja feltüntetni, 
aki a közösség érdekében veszi kezébe az irányítást. Vezetői szerepét pedig azzal 
indokolta, hogy a „nép” nem tudja, mire van szüksége, és meg kell neki mutatni 
az erényes és hasznos élet mintáját. Wolmar szigorú szabályokat hoz tehát létre, 
hogy kontroll alá helyezhesse az egyén közösségben betöltött szerepét és visel-
kedését. Pontos előírásokat olvashatunk arra vonatkozólag, hogy a különböző 
nemek hol, és hogyan ismerkedhetnek egymással. Totális felügyelet alatt tartja a 
szolgákat, hogy azoknak ne csak a fizikai, de érzelmi és mentális világát is irányít-
hassa. Az említett példák jól érzékeltetik, hogy mennyire kiszámítható, preskrip-
tív világ a clarens-i közösség, melyben az egyéni szabadság a közösségi érdeknek 
van alávetve. Ahogy mindenki, úgy Julie is aláveti érzéseit és személyiségét a 
mikrotársadalom érdekeinek. 

A regény utópiája napjainkig számos morális kérdést vet, vetett fel az olva-
sókban. Mi volt a célja Rousseau-nak ezzel a betéttel? Egyszerű ujjgyakorlat volt 

meg a lelkét és tölti el a csendes, erkölcsös élet reményével. Julie tehát megérti, hogy éltét új alapokra 
kell helyeznie, hogy jó feleséggé és anyává váljon. 

25 Látszategyenlőséget tükröz a szüreti mulatság leírása is, ahol úr és szolga egy asztalnál eszik 
és mulat. Külsőleg mindenki egyenlő, de érezzük mégis ennek a gesztusnak az időben illékony és 
jelentéktelen voltát, amely nem jellemzi Clarens hétköznapjait. 
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a tökéletes társadalom elképzelésére, vagy éppen annak a paródiája akart lenni? 
Miért hullik szét darabjaira ez az illuzórikus közösség? Hogy válaszoljunk a kér-
désekre, először is látnunk kell, hogy az utópia állapota addig maradhat fenn, 
amíg Julie maga is hisz benne. A hiten kívül szükséges továbbá Julie személyének 
koherenciája, ahogy az utópia elveihez alkalmazkodik és beleolvad. A személyi-
ség koherenciájának és inkoherenciájának elemzéséhez, érdemes Derrida „disz-
szemináció-szétszóródás” fogalmát és elméletét bevonni. Úgy vélem termékeny 
olvasatot ad, ha megnézzük, a „disszemináció” miként válik diskurzusteremtővé 
az Új Héloïse-ban. 

A szétszóródás egyik központi kérdése, hogy a grammatikai és pragmatikai 
szinten szétszóródó egyéniség hogyan építi föl önmagát az írás folyamatán ke-
resztül.26 Julie személyisége a regényben háromszor esik a szétszóródás áldoza-
tául. Először, amikor el kell válnia Saint-Preux-től és férjhez megy. Ekkor a sze-
relemi vallomások tárgyát, s ezzel együtt érzéseit is más dimenzióba helyezi át. 
Házasságkötésekor új szubjektumra, diskurzusra és eszményre volt szüksége, 
ami magában az utópiában ölt testet. Az utópia azonban csupán Saint-Preux visz-
szatéréséig van biztonságban, mivel Saint-Preux-vel együtt újra megjelenik a sze-
relmi vallomások diskurzusa, az a destruktív nyelv, amely rámutat az utópikus 
társadalom hazug voltára. A clarens-i gépezet monoton, kiszámítható, utilitaris-
ta, és érzelemmentes világa nem képes Julie-t megvédeni elfojtott szenvedélyével 
és szerelmével szemben, ezért a hősnőnek az utópián kívül új eszményre volt 
szüksége, a vallás megnyugtató tapasztalatára. Paul de Man27 Új Héloïse-elemzése 
rámutat arra, hogy a vágy és szenvedély diskurzusa nem szűnik meg teljesen 
Julie házasságával, csupán tárgyat cserélnek. Saint-Preux helyett az Isten és az 
erkölcsös élet kerül a középpontba. A levelek a transzcendens és a földi boldog-
ság témáját járják be, kiegészülve egy sajátos sermo-prédikációs retorikával. Paul 
de Man ezért a regény vallási szólamát, egyértelműen a hősnő alakjához köti, 
mert Julie-nek szüksége volt arra, hogy a Saint-Preux iránt érzett szenvedélyét 
egy másik szenvedéllyel váltsa fel, ezért ugyanazt a retorikát alkalmazza az Isten-
nel való kapcsolatában, mint amit a Saint-Preux-nek írt levelekben megtalálunk.28 
Ugyanaz a rajongás és pátosz jelenik meg, csupán a sermo, a bölcselkedő-teologi-
kus hangnemmel bővül ez a nyelvi struktúra.29 Az utópikus, higgadt, elemző, tu-

26 Jacques Derrida: A disszemináció. Pécs, Jelenkor, 1998.
27 Paul de Man: Az olvasás allegóriái. Ford. Fogarasi György. Budapest, Magvető Kiadó, 2006, 

252–255.
28 Rousseau metafizikus beszédmódja azonban nem egyértelműen csak protestáns, hanem plató-

ni etikai motívumrendszerrel is dolgozik. Ahogy az etika sem a hagyományos értelemben jelenik meg, 
hanem nyelvi kategóriaként. Más szóval az etika egyetlen diszkurzív modalitás a sok közül, de egyben 
a legmeghatározóbb is. In: Paul de Man: I. m., 252.

29 „Le Dieu que je sers est un Dieu clément, un père: ce qui me touche est sa bonté; elle efface à 
mes yeux tous ses autres attributs; elle est le seul que je conçois. Sa puissance m’étonne, son immensité 
me confond, sa justice... Il a fait l’homme faible; puisqu’il est juste, il est clément.[…] O Dieu de paix, 
Dieu de bonté, c’est toi que j’adore! c’est de toi, je le sens, que je suis l’ouvrage; et j’espère te retrouver 
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dományos beszédmódból kezdünk visszatérni a mű elején megjelenő diskurzus-
mintákhoz. A regény ezen a ponton felveti a kérdést, hogy ha az utópia nem volt 
elég erős ahhoz, hogy legyőzze a szenvedély diskurzusát, akkor a metafizikus be-
szédmód, vajon szembe tud-e szállni Saint-Preux szerelmi vallomásaival? Rous-
seau, hogy kiélezze a két beszédmód különbségét, megírja a tavi csónakázás jele-
netét, amelyben Saint-Preux Wolmar távollétében tavi csónakázásra hívja Julie-t. 
Annak ellenére, hogy a csónakázás leírása a regény végén helyezkedik el, a mű 
fordulópontjának és csúcspontjának tekinthető; egyben pedig a cselekmény sűrí-
tett esszenciája, mivel magában hordozza a múlt, a jelen és a jövő képeit. Azzal, 
hogy Saint-Preux Julie-t a múlt szerelmi színhelyeire viszi kirándulni, ráébreszti 
a hősnőt, hogy Clarens csak utópikus kreáció, hogy megmentse magát nyomasztó 
vágyaitól. A ligetben megtapasztalt élmény után Julie önmaga által megkonst-
ruált személyisége ismét retorikai és pszichológiai szétszóródásnak esik áldoza-
tul, melyet explicit módon az utolsó Saint-Preux-nek írt levelében olvashatunk. 

Nem, nem hagylak el, várni foglak. Az erény, mely elválasztott minket egy-
mástól a földön, összekapcsol majd az örök életben. Ebben az édes tudatban 
halok meg. Boldog vagyok, hogy életem árán is szerethettelek bűn nélkül, és 
hogy ezt még egyszer elmondhatom Neked.30

Paul de Man31 értelmezésében itt teljesedik ki az allegória vallásos jellege, mert 
a mű a vallás mindent elsöprő tapasztalatával végződik, amely azt jelenti, hogy a 
vallásos, metafizikus hangnem felette áll minden más beszédmódnak. Fontos vi-
szont megjegyezni, hogy Julie halála előtt ráeszmél, a szerelmi boldogságot nem 
helyettesítheti a vallásos Isten-imádat. A legfelsőbb jó, Isten már Saint-Preux és 
Julie szerelmének hitelesítőjeként jelenik meg, aki túlvilági boldogságot ígér a föl-
dön üldöztetést szenvedett szerelmeseknek. A metafizikus megszólalás mellett 
tehát megjelenik a szerelmi vallomások beszédmódjának legitimitása is, amely 
rávilágít, a két diskurzus nem egymást kizárva, hanem egymást kiegészítve töltik 
be Julie személyiségét. A regény során a hősnő személyisége a külső körülmé-
nyek miatt folyamatos transzformáción megy keresztül, amelyet Paul de Man sze-
mélyiség- és diskurzusvesztésnek nevez. A halál árnyékában mégis azt mondhat-

au dernier jugement tel que tu parles à mon coeur durant ma vie.” [Az Isten, akit szolgálok irgalmas 
Isten, atya, aki a jóságával érint meg engem; jósága eltöröl minden más tulajdonságát. Már nem is 
látok, csak ezt a jóságot. Hatalma csodálattal tölt el, mérhetetlensége elképeszt, igazságossága pedig… 
Igazságos és irgalmas, hiszen megteremtette a gyenge embert. […] Ó béke Istene, jóság Istene, te vagy 
az egyetlen, akit imádok! Általad érzem, hogy a te alkotásod vagyok; és remélem, hogy az utolsó íté-
letkor is úgy látlak majd, ahogy a szívemhez szóltál egész életemben. – ford. tőlem.] In: Jean-Jacques 
Rousseau: I. m., 446.

30 „Non, je ne te quitte pas, je vais t’attendre. La vertu qui nous sépara sur la terre nous unira dans 
le séjour éternel Je meurs dans cette douce attente: trop heureuse d’acheter au prix de ma vie le droit 
de t’aimer toujours sans crime, et de te le dire encore une fois!”  In: Jean-Jacques Rousseau: I. m., 806.

31 Paul de Man: I. m.
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juk, hogy Julie megtalálta elveszett „énjét” és diskurzusát, azáltal, hogy egyesíti 
a metafizikus és szerelemi vallomások megszólalásmódját. Ez a retorika viszont 
csak a túlvilág, a biztos halál felől válik legitimmé, mivel Julie földi életében az 
utópia és a társadalmi konvenciók nem engedték meg, hogy megteremtse a vallás 
és szerelem megvalósított szintézisét. 

*

Rousseau az Új Héloïse-ban saját korának társadalmi, morális és etikai prob-
lémáit nagyította fel azáltal, hogy a szerelmet mint egyéni érdeket ütköztette a 
kényszerházasság intézményes közösségi eszményével. Alaptematikáját tekintve 
tehát a hagyományos levélregény műfajához sorolható. Ha újragondoljuk azt az 
állítást, hogy az érzékenység viszonyfogalom, amely „meghatározott nézőpont-
ból szabadon egyesíti magában a különböző, diskurzusok elemeit, mint például 
a vallás, eszme, esztétika, gazdaság stb.”32, akkor azt mondhatjuk, hogy az Új 
Héloïse kitágította a korabeli regény műfaji perspektíváit. A levélforma lehetővé 
tette Rousseau-nak, hogy a mű első részében középkori mesét írjon, amelyet majd 
megtör a második kötet utópikus társadalomrajzával, végül a történetet a meta-
fizikus regény soraival zárja. A műfaji polifónia viszont nem jöhetett volna létre, 
ha az egyes műfajok nem kapnak sajátos retorikai megformáltságot. A középkori 
trubadúr mesék stílusa attól válik emblematikussá, hogy elkülönböződik az utó-
piától, ahogy a metafizikus beszédmód sem lehet teljesen azonos a szerelmi val-
lomások és az utópia nyelvével. A regény sajátos retorikai megformáltsága teszi 
lehetővé, hogy könnyebben értelmezzük a történet ideológiai váltásait, például, 
ahogy a szentimentális szerelem átvált a racionalizmusba (esetenként materializ-
musba), a mű végén pedig az utópia, hegeli szintézisként pietikus vallásfelfogás-
ba torkollik. Rousseau, hogy még jobban elhatárolja egymástól ezeket az eszme-
történeti irányzatokat, az egyes szereplők között osztotta szét a különböző nyelvi 
regisztereket. Saint-Preux, a nevéből adódóan, az egész történet során a középko-
ri mesehős pozíciójában van jelen, személyisége nem képes befogadni az utópiát, 
sem a metafizikus látásmódot, ezért az Új Héloïse legfontosabb és legkomplexebb 
figurája Julie. Ő a modern szétszóródó szubjektum megtestesítője, aki az ideák 
kereszttüzében próbálja megtalálni saját személyiségét. 

Nem véletlen tehát, hogy az Új Héloïse korának egyik legvitatottabb regénye 
volt, mivel jelentősen átalakította az olvasói pozíciókat és a regényről alkotott vé-
lekedést. A mű megértéséhez az olvasónak kell lehántani a regénnyel kapcsola-
tos elvárásait, s aktív módon interpretálni a szereplők plurális nyelvi regisztereit, 
megértve a mögöttük húzódó ideológiai és pszichológiai folyamatokat.

32 Debreczeni Attila: I. m., 12–29.
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