
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 

BÖLCSÉSZET- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR 

Irodalomtudományi Doktori Iskola 

 

 

 

Tézisfüzet 

 

 

 

A romok poétikájától a romok esztétikájáig 

(A romszemlélet változásai a 18. század második felétől az 1820-as 

évekig a francia irodalomban) 

 

Szabolcs Enikő 

 

 

 

 

Témavezető:  

dr. Kovács Katalin 

habil. egyetemi docens 

 

 

 

 

2020 



2 
 

I. A DOKTORI ÉRTEKEZÉS PROBLÉMAFELVETÉSE ÉS CÉLKITŰZÉSEI 

Disszertációm célja, hogy konkrét irodalmi műveken keresztül bemutassam a romszemlélet 

változásait a francia irodalomban a 18. század második felétől az 1820-as évekig. Az 

értekezés alapját a Denis Diderot 1767-es Szalonjában1 megfogalmazott „romok poétikája” 

nyújtja, mivel a műkritikus újította meg azt a fajta szemléletmódot, amellyel addig a romokra 

tekintettek.  

Diderot gondolatainak hatása még az 1820-as években, Chateaubriand írásaiban [A 

kereszténység szelleme;2 Itinéraire de Paris à Jérusalem (Útinapló Párizstól Jeruzsálemig)3] 

is jelen van, azonban már a romantika stílusjegyei is felfedezhetők bennük. Ezen 

időintervallumon belül azokat a szerzőket emelem ki, akik jelentősen megváltoztatták a 

romokról való gondolkodást: Louis-Sébastien Mercier-t [L’An 24404 (A 2440. év)], Volney 

grófot [A Romok;5 Voyage en Syrie et en Égypte (Utazás Szíriába és Egyiptomba)6], és Jean-

Baptiste Cousin de Grainville-t [Le dernier homme (Az utolsó ember)7]. Az eltérő műfajú 

művek kiválasztásával azt is szándékozom bemutatni, hogy a különféle irodalmi műformák és 

stílusok miként tudják kifejezni szerzőik romokhoz való viszonyulását. 

A romok tematikájához szervesen kapcsolódnak az álmodozás, a melankólia, a 

fenséges, a csend és a pittoreszk fogalmai. A fent említett művekben vizsgálom ezen 

fogalmak jelenlétét vagy hiányát – ez utóbbi is fontos információt jelent az elemzés 

szempontjából. Emellett a romszemléletet egészen a romantika koráig a képzelőerő, az utazás, 

az apokalipszis és a fenséges tematikája is végigkíséri. Az értekezésben annak vizsgálatát is 

célul tűztem ki, hogy a meghatározott időintervallumon belül a romok és a képzelőerő 

viszonya, valamint az utazással való kapcsolata hogyan változik; hatással van-e a forradalom 

alatti és utáni romszemléletre a fenséges érzésének megtapasztalása, ami kiemelt szerephez 

jut Diderot 1767-es Szalonjában; miként változik a történelmi események hatására az a 

műkritikus által felvázolt apokaliptikus látomás, mely szerint nemzetéből egyedüli túlélőként 

 
1 DIDEROT, Denis: Salons III. Ruines et paysages. Salon de 1767, szerk. E. M. Bukdahl, M. Delon, A. 

Loreceau, Paris, Hermann, 1995. 
2 CHATEAUBRIAND, François-René de: A kereszténység szelleme, ford. Gubicza István, Budapest, Hunyadi 

Mátyás Intézet, 1881. 
3 CHATEAUBRIAND, François-René de: Itinéraire de Paris à Jérusalem in Œuvres complètes de M. le 

Vicomte de Chateaubriand, 2. kötet, Paris, chez Lefèvre, 1834. 
4 MERCIER, Louis-Sébastien: L’An 2440. Rêve s’il en fut jamais, szerk. Ch. Cave, Ch. Marcandier, Paris, La 

Découverte et Syros, 1999. 
5 VOLNEY, Constantin-François Chassebœuf, comte de: A Romok. Elmélkedés a birodalmak átalakulásáról és a 

természet törvényei, ford. Benedek Nándor, Budapest, Krammer és Erhardt Könyvnyomdája, 1903. 
6 VOLNEY, Constantin-François de Chasseboeuf, comte de: Voyage en Syrie et en Égypte, pendant les années 

1783, 1784 et 1785, Paris, 1787. 
7 COUSIN DE GRAINVILLE, Jean-Baptiste-François-Xavier: Le Dernier homme, Paris, Vve Barthe, 1859. 
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szemléli az őt körülvevő világot. Továbbá olyan kérdéseket is felvetek, hogy a rom 

reprezentációjának megtekintése közben – vagy adott esetben a rom jelenlétében – hogyan 

változik meg a szemlélő tér- és időszemlélete. A disszertációban felvázolom a művek 

megszületésének időpontjában uralkodó társadalmi és politikai helyzetet, és az irodalmi 

művek elemzésén keresztül általánosabb érvényű tendenciák bemutatására törekszem. 

Célom volt ugyanakkor a téma magyar nyelven való feldolgozása is. Bár az elmúlt 

években több olyan tanulmány és disszertáció is megjelent, melynek témája a rom köré 

szerveződött, a romszemléletet, a romok poétikájának változásait a fent meghatározott 

időintervallumot és irodalmi alkotásokat tekintve sem a magyar, sem a francia szakirodalom 

nem dolgozta még fel.  

Az értekezésben a romok poétikájától a romok esztétikájáig vezető folyamatot 

mutatom be. Abból a hipotézisből indultam ki, hogy a francia írók, filozófusok 

romszemléletében a forradalom hoz változást, és a romok poétikáját fokozatosan felváltja a 

romok esztétikája, így a francia forradalom időszaka nemcsak politikai és társadalmi 

szempontból, hanem a rombolás következményeinek bemutatása révén is egyfajta határnak 

bizonyul a két korszak között. Az értekezésben nem törekedtem az összes, romokkal 

összefüggő irodalmi alkotás elemzésére, hanem reprezentatív példák segítségével kívántam 

vizsgálni a romszemlélet változásait, ezzel is hozzájárulva a téma magyar nyelvű kutatásához. 

II. A DOKTORI ÉRTEKEZÉS MÓDSZEREI 

Az értekezésben az alábbi módszert követem: az irodalmi műveket történeti kontextusba 

helyezve mutatom be, ugyanakkor interdiszciplináris szemléletmódra törekedtem. Az egyik 

megközelítésmód, amely szempontjait, elemzési módját figyelembe veszem, a 

művészetelmélet. E megközelítésmód alapja, hogy a szövegeket történeti kontextusukba 

visszahelyezve értelmezi, a műveket abban az irodalmi és társadalmi közegben vizsgálja, 

amelyben megjelentek. Egyrészt fontos annak a társadalomnak az ismerete, amely életre hívta 

az írásokat, másrészt azonban az ezekhez az írásokhoz kapcsolódó irodalmi alkotások 

ismerete is lényeges, valamint az is, hogy miként viszonyulnak egymáshoz az ugyanabban a 

korban létrehozott művek. A művészetelmélet célja, hogy az általa megalkotott 

fogalomrendszer segítségével; kortól függetlenül bármely művészeti jelenség leírható legyen. 

Az irodalmi alkotások vizsgálatához a művészetpszichológia tudományágát is segítségül 

hívtam. E módszernek azonban csupán egy aspektusát, a műalkotás befogadását emelem ki. 
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A disszertációban a kép és a szöveg közötti kapcsolatot is vizsgálom: azt, hogy az 

adott szöveg által közvetített képi világot milyen nyelvi és formai eszközökkel jeleníti meg a 

szerző. A képek esetében a mentális és az érzékelhető képeket is figyelembe veszem. Ezen 

belül az alábbi csoportosítást követem: a mentális képekhez a tudatos és tudatalatti képeket 

sorolom, az érzékelhető képekhez pedig a vizuális érzékelés (látás) által közvetített képeket és 

a reprezentációkat. Képként tekintek tehát a valóságban az utazó elé táruló látványra 

ugyanúgy, mint egy festményre vagy álomképre, és azt vizsgálom, hogy a szerzők miként 

öntik írott formába ezeket a mentális és érzékelhető képeket.  

Az elemzett szerzők közül egyedül Diderot műveiben lelhetők fel látáselméletének 

mozaikjai. Műkritikáiban Diderot nem csupán leírni szerette volna a képeket, hanem az volt a 

célja, hogy az olvasó a leírás alapján maga elég tudja képzelni a festményt, tehát az olvasók 

képzeletében az övéhez hasonló kép formálódjon a festményről, s úgy tűnjön, mintha maguk 

is látták volna a kiállított műveket. Ezáltal a kritikus olyan írásmód létrehozására törekedett, 

amely az érzelmekre és a képzelőerőre is hatással van. 

A felsorolt művek vizsgálatához négy rom-kategóriát hoztam létre: a valódi rom, a 

műrom, az ábrázolt rom és az apokaliptikus vagy utópisztikus rom kategóriáit. E kategóriák 

kiindulópontja azonos, viszont más-más irányból közelítenek a rom témájához. Egymás 

mellett léteznek, jelentéstartalmuk változó, és gyakran nem választhatók szét egymástól 

egyértelműen. A valódi romok közé azon épületmaradványokat sorolom, amelyek 

megihlették a festőket és az útleírások szerzőit, ilyenek például Herculaneum és Pompeji 

romjai. Ezzel a kategóriával kapcsolatosan felmerül, hogy a rom és az utazás 

elválaszthatatlanok egymástól. A műromok alkalmazása a kertművészetben az angol tájképi 

kertek hatására a 18. században válik általánossá. E romok egyfajta képzeletbeli múlttal 

ruházzák fel a kert terét. Ábrázolt romokként tekintek mindazon alkotásokra, amelyek valódi 

– vagy valódi romok által ihletett ábrázolt – romok hatására jöttek létre, legyenek azok 

metszetek, festmények vagy épp irodalmi alkotások. Az ábrázolt romok esetében az elemzés 

szempontjából a képzelőerőnek és az alkotásnak a befogadóra gyakorolt hatása egyaránt 

fontos. Végezetül az apokaliptikus és utópisztikus romok esetében elképzelt jövőbeli romokat 

tárgyalom. Ez az aspektus már Diderot-nál felbukkan a romok poétikájának 

megfogalmazásakor, Mercier-nél a társadalomkritika eszközévé válik, majd a forradalom 

alapvetően megváltoztatja ezt a fajta elképzelt romot. A melankólia, a magány és a rettenet 

képei kapcsolódnak ehhez a kategóriához. Hangsúlyozni kell azonban, hogy ezek nem 

esztétikai értékkategóriák, hanem „tengelyek”, amelyek mentén a rom fogalmáról 
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gondolkodtam, és amelyek jelentéstartalmának változásait követem végig a disszertáció 

során. 

III. AZ ÉRTEKEZÉS FELÉPÍTÉSE 

A disszertáció öt fő részből áll. Az első két, bevezető jellegű részt követően a harmadik, 

negyedik és ötödik rész az időrendiséget figyelembe véve követi végig a romok poétikájáról a 

romok esztétikájáig vezető utat.  

Az értekezés első részében (I. A vizsgálat megközelítésmódja) azt a szemléletmódot 

mutatom be, amellyel a témához közelítek. A rész három fejezetre bomlik, melyből az első 

egyrészt a művészetelmélet megközelítésmódját mutatja be, amelyet René Démoris irodalom- 

és művészettörténész alkalmazott tanulmányaiban. Nem teoretizálta ezt a módszert, amelyet 

elemzésein keresztül ismerhetünk meg. Másrészt a fejezetben arra is kitérek, hogy a 

művészetpszichológia egy aspektusát: a műalkotás befogadóra gyakorolt hatását is 

figyelembe veszem az értekezésben. Ezt követően a kép és a szöveg közötti kapcsolat 

problémáját vetem fel és meghatározom, hogy a képek mely csoportosítási módját veszem 

alapul a szövegek vizsgálatához. A rész harmadik fejezetében arra mutatok rá, hogy az 

elemzett szövegek műfaj- és stílusbeli eltérései milyen új elemzési lehetőségeket nyújtanak. 

A disszertáció második részében (II. A romok divatja) a rom-fogalom változásainak 

irodalmi, művészettörténeti és történelmi előzményeit tekintem át, kezdve a rom fogalmának 

jelentésváltozásaival, amit 17-18. századi és modern szótárak és enciklopédiák segítségével 

vizsgálok. Ehhez kapcsolódóan a második fejezetben ismertetem a létrehozott rom-

kategóriákat, meghatározva az egyes kategóriák által sugallt kérdésfeltevéseket is. A 

harmadik és negyedik fejezetben pedig a rompoétika megszületésének történeti és irodalmi 

hátterét vázolom fel. 

A Diderot által megfogalmazott romok poétikája tekinthető az értekezés alapjának, ez 

képezi a disszertáció harmadik részét (III. A „romok poétikájának” megszületése). A részben 

azt az utat mutatom be – Pierre-Antoine Demachy-ról és Hubert Robert-ről írt műkritikák 

alapján –, ahogy Diderot eljut a romok poétikájának megfogalmazásáig, valamint azon 

fogalmak elemzésére is törekszem, amelyeket a műkritikus a romokhoz köt. A rész első 

fejezetében ismertetem a romok és az utazás kapcsolatát – ez az utazás nemcsak térbeli, 

hanem időbeli is. A következő fejezetekben elemzem a képzelet szerepét Diderot 

Szalonjaiban, ami többek között azért is fontos, mivel a filozófus műkritikáiban maga az 

utazás is képzeletbeli. A Szalonon Hubert Robert festményei arra ösztönzik a kritikust, hogy 
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képzeletében „tökéletesítse” a műalkotást. Voltaképpen a szemlélő képzeletében keletkezett 

képpel függ össze a romok poétikája. Nem a romok látványa ragadja magával Diderot 

fantáziáját, hanem az a mód, ahogy Robert a romokat ábrázolja, ez képes fenséges hatást 

kiváltani a szemlélőben – a fenséges témájának e részben külön fejezetet szenteltem. 

Az értekezés negyedik részében (IV. Az apokaliptikus és utópikus rom) azokat a 

műveket tárgyalom, amelyek valamilyen formában az 1789-ben kezdődő francia 

forradalomhoz köthetők. A rész első fejezetében bemutatom, hogy az apokaliptikussá váló 

romok témája már a romok poétikájának megfogalmazásakor felbukkan Diderot 1767-es 

Szalonjában, amelyben a műkritikus összeköti a palota lerombolását a despotizmus végével. 

Ez a gondolat vezet tovább Mercier művéhez, amellyel a rész második fejezetében 

foglalkozom. Elsősorban azt vizsgálom, hogy ebben a műben miként kapcsolódik össze a 

romok megjelenítése és a társadalomkritika. Ezt követően Volney romszemléletére térek rá: 

az elemzés központi kérdése a rom és a zsarnokság kapcsolata, valamint az is kérdésként 

vetődik fel, hogy Grainville művében jelen van-e ez a kapcsolat, vagy más fogalmi mező 

kötődik a rom tematikájához. Utóbbi két szerzőre közvetlenül is hatással volt a forradalom, 

ami műveiken is érződik – a rész végén külön fejezetben is kiemeltem, miként jelentek meg a 

forradalom képei Volney és Grainville írásaiban. 

Végül, az értekezés ötödik részében (V. A korai romantika rom-fogalma) a forradalom 

utáni romszemléletet vizsgálom Chateaubriand művein keresztül. A rom-poétika és a rom-

esztétika fogalmainak tisztázását követően a második fejezetben a rom-esztétikát mutatom be 

A kereszténység szelleme című műben. Kérdésként vetem fel, hogy miben változik 

Chateaubriand romszemlélete a Diderot által megfogalmazott romok poétikájához képest. Ezt 

követően azt vizsgálom, hogy a természetnek éppúgy hangsúlyos-e a szerepe az Útinapló 

Párizstól Jeruzsálemig című útleírásában, mint A kereszténység szelleme című művében. A 

rész negyedik fejezetében azt a kérdést vetem fel, hogy a rom milyen funkciójában van jelen a 

műben, történelmi vagy esztétikai értekkel bír. Emellett azt is elemzem, hogy az útleírásban 

fellelhető-e még a romok poétikájához tartozó fogalmi mező, valamint milyen új elemekkel 

gazdagodott Chateaubriand romszemlélete. 

IV. KONKLÚZIÓ 

Az értekezés elemzéseit áttekintve megállapítható, hogy a romok által közvetített 

társadalomkritika már a francia forradalom előtt is megjelenik. Ennek oka a forradalom 

kirobbanásához vezető társadalmi feszültségekre vezethető vissza. Habár már Diderot 1767-es 
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Szalonjában felbukkan a rom és a zsarnokság képének összekapcsolása, ennek kibontakozását 

Mercier 2440. év című regényében olvashatjuk. Az egész regényt áthatja a társadalomkritika, 

a szerző egy elképzelt, utópikus társadalommal veti össze saját korának társadalmát. A regény 

csúcspontja az utolsó fejezet, melyben Mercier XIV. Lajos francia királlyal mondatja ki a 

despotikus rendszer kritikáját. 

Volney-nak mind útleírásában, mind történetfilozófiai művében hangsúlyos szerephez 

jut a rom mint a zsarnokság szimbóluma. Egyiptomi útja során fejti ki a szerző, hogy a 

romokkal borított egyiptomi területek az egész ország helyzetét mutatják: a hanyatlás okát 

Volney a despotizmusban látja. Szintén ez az oka annak is, hogy a filozófus nem érez 

szomorúságot egy palota romjai láttán, hiszen véleménye szerint inkább örvendeni kell a sors 

igazságszolgáltatása miatt. A despotizmusról való gondolatmenetét Volney A Romok című 

munkájában folytatja: a romok a szerzőt a birodalmak bukásáról való elmélkedésre késztetik. 

A „rom” szó jelentése ugyanakkor a mű során a kifejezés átvitt értelme felé tolódik el, és ez a 

jelentésváltozás teszi lehetővé a filozófus számára, hogy a despotizmusról vallott nézeteit 

bemutassa. Hasonlóképpen Mercier saját korának azon társadalmi feszültségeire mutat rá 

írásában, amelyek végül a forradalom kitöréséhez vezettek.  

Grainville művének kiindulópontja – Volney A Romok című írásához hasonlóan – 

Palmüra, azonban a romokról való leírások hiányoznak a műből. Ő az emberiség 

pusztulásának okát nem a despotizmusnak, hanem társadalmi és technikai tényezők 

összességének tulajdonítja. Ugyanakkor Az utolsó ember című műre a forradalomhoz 

kapcsolódó általános társadalmi folyamatokat bemutató eposzként is tekinthetünk. A mű első 

felét egyfajta forradalomváró hangulat hatja át, amely az elbeszélés előrehaladtával 

kiábrándulássá alakul át – ennek okát a Grainville magánéletében bekövetkezett 

változásokban kereshetjük. Művében már nem a romok, hanem a romok hiánya válik a 

pusztulás indikátorává. 

A forradalom hatására keletkezett művekben a Diderot által megfogalmazott 

rompoétika és az ehhez kapcsolódó költői nyelvezet már nincs jelen, vagy csupán az ókori 

romokhoz kötődik. Emellett az a tendencia is megfigyelhető, hogy míg Diderot előtérbe 

helyezte a romokat, azok váltak leírásának központi elemévé, addig Mercier, Volney és 

Grainville művében a romok csupán „háttérként” funkcionálnak, mintegy ürügyként vannak 

jelen társadalmi és politikai elmélkedésekhez.  

Elemzett műveiben Chateaubriand nem kötötte össze a romokat, az összeomlott palota 

képét a zsarnoksággal. A kereszténység szelleme című írásban a kastélyromok immár nem a 

szegényeknek adnak otthont, mint Diderot és Mercier elmélkedéseiben, hanem a 
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művészeteknek és a vallásnak nyújtanak menedéket. E műben a rom újfajta szemléletmódja 

figyelhető meg: a természet és a rom harmóniája. A rom a természet részeként tűnik fel, a 

történeti szemlélet kevésbé jellemző. A rom már nem csupán egy lerombolt épület nyomait 

jelenti, hanem magát az emberi életet is, amelyet Chateaubriand a romokkal helyez 

párhuzamba.  

Az Útinapló Párizstól Jeruzsálemig című útleírásban ismét megfigyelhető a romok 

történeti szemlélete: ebben a műben a rom két funkciójában is felbukkan, egyrészt történelmi 

értékkel rendelkezik, azaz megvan a szerzőben az a szándék, hogy történeti tudást közvetítsen 

a romok segítségével, másrészt ezek a romok esztétikai értékkel is bírnak. Az a fajta 

romszemlélet is felfedezhető a műben, mely szerint a romok nem bizonyos ismeretekhez 

kötődnek, hanem önálló entitásként jelennek meg. 

A művek időszemléletét tekintve az alábbi ívet figyelhetjük meg: Diderot Hubert 

Robert festményeit szemlélve elsősorban a múltban mélyed el, de egyfajta időtlenség is 

megfigyelhető írásaiban. A műkritikust követő íróknál, filozófusoknál szintén kettősség van 

jelen: az ókori romok a múlt felidézésének eszközeivé válnak, ám saját koruk társadalmi és 

politikai berendezkedéséről megfogalmazott kritikájukat ezek az írók a jövőbe, elképzelt 

romokhoz társítva (Mercier, Grainville), vagy időtlen térbe helyezik (Volney); tehát vagy 

időben, vagy térben távolodnak el kritikájuk tárgyától. Végül Chateaubriand a romok 

látványának hatására ismét a múltban mélyed el – vagy, csakúgy mint Diderot, 

ábrándozásaiba merül. 

A romokhoz a vizsgált művekben hozzákapcsolódik egyfajta álomkép vagy látomás, 

hiszen Diderot elképzelt utat jár be Hubert Robert festményeiben az 1767-es Szalonban, és 

Volney történetfilozófiai írása, csakúgy, mint Grainville Az utolsó ember című műve 

hosszabb látomásként értelmezhető. Mercier 2440. év című regénye egy álmot mutat be az 

olvasónak, Chateaubriand útleírásában pedig az utazás egyes állomási közötti időt töltheti ki 

egy látomás vagy ábrándkép. 

Összességében megállapítható, hogy a rom-fogalom referenciájában és 

jelentéstartalmában is változásokon ment keresztül, ezen változásoknak egyik kiváltó oka 

kétségkívül a forradalomhoz kötődő társadalmi változásokban ragadható meg. A romok 

poétikájától a romok esztétikájáig fokozatos átmenet figyelhető meg már a 18. század 

második felétől kezdve, ami a kora romantika korában bontakozik majd ki, és ezáltal új 

elemekkel gazdagodik a romszemlélet.  
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