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A DOKTORI DISSZERTÁCIÓ PROBLÉMAFELVETÉSE ÉS CÉLKITŰZÉSEI 

 

 Jelen disszertáció a víz motívumának tanulmányozásával foglalkozik, egy olyan, 

komplex szimbólummal, mely öröktől fogva az elemző gondolkodás tárgya volt. Éppen ezért 

a víz szimbolikája jól feltárt területnek tűnhet, de valójában ez a XVIII. század kontextusában 

kevésbé igaz. A létező tudományos források leginkább egy-egy víz-típus vizsgálatára 

koncentrálnak, – mely leggyakrabban a tenger – vagy a problematikát egy adott szerző 

kontextusában tárgyalják. Ennek alapján kijelenthetjük, hogy a témához kapcsolódó 

tudományos irodalom máig nem tart számon olyan művet, amely a víz átfogó szimbolikáját 

vizsgálná a XVIII. századi esztétikában. Amikor úgy döntöttünk, hogy végigkövetjük ennek 

az univerzális motívumnak a fejlődését, amely a finomkodó rokokótól a forradalomban kitörő 

szabadságvágy mentén végül a romantikáig vezet, az a cél vezérelt minket, hogy kiegészítsük 

a víz-motívumról rendelkezésre álló hiányos tudásanyagot. Disszertációnk eredetiségét 

különösen annak interdiszciplinaritása, valamint a témafelvetés globális és fajtaspecifikus 

kiterjesztése adja. 

 A víznek nincs sem önálló színe, sem formája, és ez a tény különösen alkalmassá teszi 

arra, hogy visszatükrözze a világot, mely körülveszi. Bár néha alig-alig észrevehető, a víz 

mégis egy strukturáló elem, amely nézőpont, lépték és pillanatnyi helyzet szerint egyaránt 

teszi függővé saját megjelenési formáit és generál művészi választási helyzeteket, valamint 

ezek alapján mindig máshogy engedi láttatni magát. Ezek a tulajdonságok abban a tényben 

gyökereznek, hogy a víz-motívum nehezen definiálható, hiszen tulajdonságai különböző 

típusai, megjelenési formái szerint változnak. 

 Disszertációnk célja pontosan az, hogy rávilágítsunk a szimbólum összetettségére, 

mely arra enged következtetni, hogy a víz esztétikai megközelítésben a XVIII. század egy 

speciális „tükre” lehet. Ahhoz, hogy a témát megfelelő kontextusba helyezzük, – melyet 

interpretációnkban a vizualitás mélyen befolyásol – a kor különböző, heterogén műfajaiból 

vett előfordulási példák vizsgálatát tűztük ki célul. Az általunk kínált, a XVIII. századi 

esztétika két fő műfajára, a festészetre és az irodalomra koncentráló megközelítés teljesen 

újszerű, mivel a víz szimbolikájának sokszínűsége nem volt még hasonló, az adott kor 

vizsgálatára alapuló összefogó összehasonlító elemző tanulmány tárgya. 

 A víz motívumának elemzése azonban számos kérdést felvetett, melyekre törekedtünk 

választ keresni. Először is, azt hihetnénk, hogy a XVIII. nem egy „folyékony” század a két azt 

körülvevőhöz képest, melyek tudvalevőleg különleges figyelmet szenteltek a víznek. Célunk 

mindenekelőtt az volt, hogy beazonosítsuk a víz motívumának változását, mely a barokk 

gyökerektől indul és igen népszerűvé válik majd a romantikában. Munkánk, melynek tengelye 
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a festészet és az irodalom esztétikájára épít, a következő kérdéseket vetette fel ; Milyen a víz 

szimbólumának megközelítése a XVIII. században ? Hogyan válik az eleinte „hasznos” víz a 

század végére „festőivé” ? Melyek a gyökerei és motiváló erői ennek a változásnak ? Vajon a 

Michel Delon által definiált, a természetben rejlő energia léte hogyan érinti a víz tematikáját? 

Célunk az volt, hogy ezen témák legmélyére ásva feltárjuk ezek mechanizmusait és 

különleges jellemzőit. 

 Arra törekedtünk, hogy eredményeinket egy, a víz motívumait rendszerező számos 

képi és szöveges forrásra támaszkodó, koherens struktúrában mutassuk be. Munkánk fő 

célkitűzése az volt, hogy megfigyeljük, a víz milyen aspektusai kerültek előtérbe a különböző 

vizsgált műfajokban, majd hogy ennek alapján dedukciókat fogalmazzunk meg a motívum 

fejlődését illetően. Jelen munka lexikális, pszichoanalitikus, és ikonográfiai megközelítéseket 

szintetizál, abban a reményben, hogy ennek interdiszciplináris összetettsége új aspektust tud a 

kutatások jelen állásához hozzáadni. 

 

MÓDSZERTANI KÉRDÉSEK, A KORPUSZ FELÉPÍTÉSE, TÉMAVÁLASZTÁS 

 

Disszertációnk egyrészt a tematikus elemző művek tradicionális útját követi, 

miközben egy adott időszakra, a XVIII. századra koncentrál, másrészt kiterjeszti, globálissá 

teszi a víz-tematika megközelítését azáltal, hogy olyan természetes víz-típusokat is bevon a 

kutatásba, melyeket eddig nem, vagy csak önállóan, izoláltan vizsgáltak. Munkánk során 

főként a változásra koncentráltunk, arra a fejlődésre, amely a század folyamán a víz 

motívumát érinti. Módszertani elveink szintén ehhez a gondolathoz idomultak. 

 Disszertációnk, ahogy már jeleztük, a víz-motívum problematikájának 

tanulmányozására alapul, XVIII. századi szöveges és képi források nyomán. Munkánk során 

abból a hipotézisből indultunk ki, hogy ez a szimbólum leírható ikonográfiai és szöveges 

megjelenési formáinak vizsgálatával. Azon feltételezésünknek megfelelően, miszerint a víz 

motívuma folyamatos változáson megy át a XVIII. századi festészeti és irodalmi esztétika 

területén, felkutattunk, kiemeltünk és elemeztünk különböző, heterogén műfajú előfordulási 

példákat, mindezt egyazon céllal, amely speciális módszer alkalmazását kívánta meg. 

 A kutatás során empirikus módszert alkalmaztunk, melyhez kiterjedt forrásanyagra 

volt szükség. Ez alapvetően képi források elemzéséből, szöveges anyagok módszeres 

olvasásából és digitális adatbázisok kutatásából tevődött össze. Ez a típusú kutatás különböző 

víz-fajtákból álló, nagy adathalmazt eredményezett, melyet kategorizálni kellett. Ezek a 

kategóriák a különböző alaptípusú vizek köré épültek fel ; mint a tó, a tenger, a folyóvíz és a 

mesterséges víz, illetve a kiválasztott alaptulajdonságokhoz kapcsolódnak, mint a nőiesség, 
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tisztító erő, stb. Csoportosítási rendszerünket a Bachelard-féle szisztéma is nagyban 

befolyásolta, de miközben az ő kategóriáit alkalmaztuk a korpuszra, mégis megpróbáltuk 

ezeket más nézőpontokkal és szélesebb tipológiai skálával kibővíteni. 

 A munka előrehaladtával néha előfordult, hogy egy-egy mű átfogó elemzése vált 

szükségessé, de általában epizódokat, szövegrészleteket vizsgáltunk, melyekben direkt vagy 

indirekt módon felbukkant a víz motívuma. Hogy megőrizzük disszertációnk koherens 

rendszerét, olykor ezeket az előbb említett, elemzésre került részeket külön tárgyaltuk, úgy, 

hogy azok a különböző motívumoknak megfelelő elemzéshez csoportosítva jelenjenek meg, 

tehát egy adott mű különféle aspektusaiban, különálló kategóriákban szerepel. Ezt a 

csoportosítást kiegészítendő, különböző táblázatokat készítettünk, ahol a víz-motívum 

helyzete lexikális példák komplex rendszerén át követhető végig. 

 Elemzésünk a XVIII. század elejétől indul, és a romantika megegyezés szerinti 

kezdetéig, 1830-ig tartó időszakot érinti. Bár nem állt szándékunkban a vizsgált XVIII. 

századi periódus kibővítése, kutatásaink azt bizonyították, hogy azok a folyamatok, amelyek a 

századvégen a víz motívumát érintik, a romantikáig tartanak, abban teljesednek ki. Az a tény, 

hogy a preromantika időszakában jóval több példát találunk, szintén alátámasztja azt a 

megfigyelést, hogy a figyelem akkortájt a víz természetes állapota felé fordul.  

 Végleges korpuszunk jellege mind műfaját, mind karakterét illetően heterogén, ami 

javarészt a tematika interdiszciplináris jellegéből fakad. Az a tény pedig szintén magyarázatot 

ad, hogy különböző műfajú művészeti alkotások – festmények, metszetek, nyomatok –, 

klasszikus és leíró versek, színdarabok, szcenikai dokumentációk alkotják, a próza pedig 

különböző, az utazáshoz kapcsolódó episztoláris művekkel, preromantikus regényekkel, az új 

szenzibilitás által ihletett önéletrajzi írásokkal, és népszerű úti beszámolókkal gazdagította, 

melyeket az új, egzotikus földrészek felfedezésének vágya jellemzett. A korpuszt összesen 

153 mű alkotja, amelyből 46 műtárgy, 16 színdarab, 67 vers, 24 prózai mű, melyek közös 

vonása a víz motívumának jelenléte. 

 

A DISSZERTÁCIÓ STRUKTÚRÁJA 

 

 Disszertációnk négy főbb részre oszlik, melynek alapja tehát a víz motívumának 

vizsgálata különböző műfaji felosztásban, XVIII. századi ikonográfiai, verses, színházi, és 

prózai művek alapján. Az egymást követő fejezetek minden műfajban a vízzel kapcsolatos 

témák logikus sorrendje szerint tagolódnak tovább, megkülönböztetve ezen belül az egyes 

víztípusokat is. Fő hipotézisünk befolyásolta ezen témák felépítését, miközben a víz-

szimbólum és a víz említésének példái mind önálló kategóriákként lettek felosztva, amelyek 
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lekövették a különböző műfaji sajátosságokat. Minthogy azt feltételeztük, hogy a víz említési 

formáinak különleges kapcsolata van a vizualitással, munkánk fejlődése olyan ívet követ, 

amely a „legvizuálisabb” témáktól indul és a színházban, majd a költészetben megjelenő 

metaforikus példákon át a képi írásmód és a prózában megjelenő természetet leíró tablók felé 

halad. Mivel a víz szimbóluma elválaszthatatlan az álmoktól és a tudatalattitól, a bachelard-i 

pszichoanalitikus interpretáció szintén disszertációnk felépítésének egy pillére lett, s az 

említett globális víz-kép megfogalmazásában is segítségünkre volt. 

 Munkánk első részében a víz-motívum változásának kérdésére ikonográfiai 

vonatkozásban kerestünk választ, különböző aspektusait követtük nyomon és elemeztük a 

század folyamán a vásznakon végbemenő változást. A képek elemzéséhez gyakran idéztük 

Diderot Szalon-jait és a kor más művészetkritikai műveit. Megkerestük és definiáltuk az 

ikonográfiai megjelenési formák alaptípusait, ha szükségesnek bizonyult, ehhez 

mikroanalízisek által akár részletekbe menően elemeztünk is XVIII. századi műalkotásokat.  

 Annak érdekében, hogy elsősorban a művek által bemutatott víztípusokra 

koncentrálhassunk, rendszerezési elveink eltérnek a kronológiai és műfaji felosztástól. 

Megpróbáltuk azt is feltárni, hogy lehetséges-e olyan ikonográfiai víztípusokat 

megkülönböztetni, melyek az adott korszakra vonatkozóan különösen jellemzőek. Munkánk 

lépései közelről követték a víz szerepének változását a vásznakon ; főleg a század első felében 

jellemző módon ennek a szubsztanciának inkább marginális szerep jutott, gyakran allegorikus 

szerepben vagy ünnepi játékokhoz, pikáns jelenetekhez használták. Ezután, a gyakori 

utazások és az ember természethez való közeledése által a természeti témák valós ábrázolása 

iránt egyre nagyobb igény mutatkozott és a természethűen megfestett víz egyre növekvő 

csodálatot váltott ki. Ez a jelenség főként a tájképfestők munkáinak köszönhetően ment 

végbe, melyek közül kiemelkedik Joseph Vernet neve, akiről Diderot is azt állítja, hogy a 

tájképfestészetet a műfajok hierarchiájában sokkal előkelőbb helyet elfoglaló történeti 

festészet szintjére emelte. 

 A különböző, vízzel kapcsolatos motívumok – mint például a tó – elemzésén keresztül 

bemutatjuk, hogyan változik meg teljesen az alpesi hegyek meghódítása nyomán a watteau-i 

„holt tó” képe, azaz hogy a topografikus látásmód folyományaként a más szögből látszó tó a 

kép terének vertikális irányban való kiterjedését eredményezi. 

 Elemzésünk egy másik aspektusa az volt, hogy megfogalmazzuk ; a víz 

szimbólumának képi ábrázolása látható fejlődésen ment át, amely köthető ahhoz, mennyire 

élethűen sikerült visszaadni azt a képen, és amelyet a természet és az ember viszonyának a 

XVIII. században zajló közeledése inspirált. A vízzel kapcsolatos részletek a század folyamán 

egyre inkább fontossá váltak ; a festészetben a táj tematikájának népszerűsödésével a víz 
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egyre inkább méltó lett arra, hogy részletesen megfigyeljék.  

Az energikus és nyugodt vízfajtákat, melyek egyaránt forrásai a fennköltség 

eszményének, külön, két megközelítésben vizsgáltuk munkánkban, nem megelégedve az 

elsődleges, evidens megoldásokkal, hanem érintve a pszichoanalitikus értelmezések területét 

is, amilyen például a szökőkút maszkulin szexuális képe vagy a tengervíz női, anyai ereje.  

 Ennek a fejezetnek a végén, könyvillusztrációk vizsgálata által, regényekből és 

színdarabokból vett példákkal kötjük össze a víz ikonografikus motívumát a szöveggel, és 

megpróbáltuk felfedezni az ezen a területen érezhető, a motívum megjelenítésével kapcsolatos 

időbeli eltérést is. 

 Azt is tapasztaltuk többek közt, hogy a század végéig az emberi jelenlét nagyban 

befolyásolta a víz ábrázolását és ez a motívum emberi alakok (hozzáadása) nélkül festészeti 

témaként szinte nem is létezett. Előre jeleztük közben azokat a XIX. századi képi 

változásokat, amelyek már a víz szubsztanciáját és végtelenségét részesítik előnyben és ezzel 

elérik, hogy a víz immár önálló festészeti témaként is érdekessé váljon  

 A második fejezetben kiterjesztjük a motívumok vizsgálatát a színház műfajára, amely egy 

olyan terület, ahol a víz jelenléte – az udvari ünnepségek által – egyrészt predesztinálható volt, 

másrészt viszont amely a század végéig hagyományos színházi kontextusban nem kedveli annak 

jelenlétét a színpadon. Az előfordulási példák kutatása, - ami ebben a műfajban háromszorosan 

összetett kérdésre világított rá, azt eredményezte, hogy a víz az instrukciókban, a főszövegben és a 

színháztechnikai leírásokban külön-külön került elemzésre. 

 Elsőként a darabok címében, majd ezek szövegében vizsgáltuk a víz előfordulási 

példáinak összefüggését. Olyan gyakori motívumokat kerestünk és definiáltunk, amelyek a 

XVIII. századi színházban kifejezetten a vízhez köthetőek. A „hajótörés” és a „boldog 

hajótörés” példája különleges figyelmet érdemeltek. Utóbbi oximorikus kifejezés a tengeri 

katasztrófa és az ennek túlélése miatt érzett öröm szintéziséből születik. Jacques Autreau Le 

Naufrage du Port à l'Anglais-jától Moline és Pages Naufrage héroïque du Vengeur című 

művén át átfogó elemzésen keresztül mutatjuk be ezeket a témákat. 

  Azt tapasztaltuk, hogy az a kevés folyóvíz, ami színpadon is megjelent, általában csodatévő 

víz volt, amely vagy metamorfózison átesve mágikus főzetté alakult, mint Le Sage-nál, vagy 

allegorikus szerepben használt, mint Le Grand-nál. Mindkét példát részleteiben elemeztük, valamint 

azt is megjegyezzük, hogy a tó motívuma színpadi kontextusban rendkívül alulreprezentált.  

Megkerestük annak a ténynek az okait is, hogy miért nem jellemző színházi viszonyok 

közt a víz használata, amely többek közt a tengeri katasztrófák említését eredményezte csak, 

ezek sokáig soha nem a színpadon játszódtak. Elemzésünket a szcenikai technika 

vizsgálatával egészítettük ki, érintve a színházi gépezetek és a színpadi technikusok szerepét 
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abban, hogy a víz reprodukálása a színpadon sokáig eredménytelen volt. A színház 

tematikájának tanulmányozása során azt is felfedtük, hogy a természettel kapcsolatos 

filozófiai és esztétikai ideák népszerűsödése ebben a műfajban is hatott a víz motívumának 

használatára ; például a század végén Pixérécourt darabjaiban már aktív elemként szerepel. 

 A disszertáció harmadik részében a század költészetében vizsgáltuk a víz metaforikus 

megjelenéseit, melyről azt tartják, hogy kevésbé virágzó és egységes költészeti időszak volt a 

szomszédos századokban megszokottakhoz képest. Ez a fejezet, amelynek felépítése egy 

egyszerű elemzési módszer eredményét mutatja, két részre oszlik ; az elsőben különböző 

szerzők számos művét elemezve kerestük a víz motívumát, míg a másodikban a poème de la 

nature műfaján belül – mely speciális módon valósítja meg a természet leírását – szenteltünk 

különleges figyelmet a témának. 

 A korpusz versekből álló részének tanulmányozása számos, vízzel kapcsolatos képet 

hozott a felszínre, melyeket különböző kategóriákra osztottunk, nagyrészt Bachelard 

rendszerezéséből kiindulva, néhol kiegészítve azt. A hagyományosan feminin jellegű víz 

sokszínűségéből több oldalt is megmutatott rendszerezésünk nyomán ; akár egy csábító nőhöz 

vagy egy gyermekét tápláló anyához hasonlították is, ez a nőies lágyság szimbolikus 

megjelenési formái közé is beszivárgott.  

 Az klasszikus örökség, amely alapjában véve meghatározta a század költészetét, 

számos olyan allegorikus képet szült, amelyekben a víz szerepe elsődleges volt, mint a 

szeszélyes mitológiai tengerek vagy a termékenységükkel azonosított folyók, különböző 

istenségek allegóriái. Megkerestük és elemeztük ezeket, valamint más, toposz-szerű költői 

képeket is, mint amilyen a tengerparton kiterülve fekvő fiatal lányé. 

 Külön figyelmet szenteltünk a tenger-szimbólum, mint a Forradalom allegóriájaként 

való használatának, annál is inkább, hiszen ez a szimbolikus kép igazolta a disszertáció egyik 

fő gondolatát, melyet a század energiái ihlettek, és amelyben jól leírható a víz a feszültségeket 

visszaadó, emblematikus szerepe. A „feltámadt” tengert ennek alapján főleg a forradalmi 

nyelvezeten keresztül közelítettük meg.  

 A poème de la nature vizsgálata során abból a megállapításból indultunk ki, hogy ez a 

műfaj arra hivatott, hogy leíró jellegű epizódjain keresztül új megközelítésben ábrázolja a 

természetet. Tisztáztuk a víz szerepét ezekben a személyes megállapításokban nem bővelkedő 

versekben és azt állapítottuk meg, hogy a különböző fajtájú vizek megmozdítják és életre 

keltik a szinte festői részleteket, amelyek változását a természetes vizek majdnem emberi 

hangja kíséri. E költészet egyre inkább képi volta, a festészetben párhuzamosan megjelenő 

perspektíva-változást inspirál ; az óceánt felülről nézzük, ami a vízről alkotott új ismereteknek 

ad helyt. Végül megjegyezzük azt is, hogy a víz hangi sajátosságai a költészetben a motívum 
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legfontosabb tulajdonságává válnak. 

 Miközben a romantikus költészet bővelkedik majd vízzel kapcsolatos témákban, mi 

jelen keretek közt csak előre jelezhettük a víz motívumának várható fejlődését, melynek 

folyományaként, Lamartine tavi tájaival vagy Vigny és Hugo tengeri jeleneteivel a víz lassan 

meghódítja a költészeti szcénát. 

 A disszertáció utolsó részében főleg a helyváltoztatás, az utazások szerepére, majd az 

emberrel való kapcsolatára világítottunk rá a víz-motívum fejlődésének szempontjából. 

Komplex szimbólumrendszert eredményezett a prózai szövegek vizsgálata, ami arra engedett 

ráébrednünk, hogy a víz-interpretációt a században mélyen befolyásolta a helyváltoztatás 

eszméje; akár tengeri utazásokra vagy vidéki gyalogtúrákra gondolunk is. 

Megkülönböztettünk olyan szövegeket, melyek alkotójuk tényleges útjai nyomán születtek, de 

vizsgáltunk fiktív, regénybéli utazásokat is, megjegyezve hogy a víz szerepe nem feltétlenül 

különbözik ezekben.  

 A víz poétikájára jellemző, alapvető kettősség ellentétes karakterpárok által jelent 

meg. A különböző víz-fajták ugyancsak ebben a részben voltak a leginkább alkalmasak az 

önálló kategóriák felállítására ; így külön kezeltük a végtelen, alvó- és folyóvizeket, melyek 

mind önállóan jellemző tulajdonságaikkal definiálták különállásukat. 

 Gondolatmenetünket a víz-problematika a tájban elfoglalt szerepének vizsgálatával 

kezdtük ; bebizonyítottuk hogy a locus amoenus – mely definíció szerint is tartalmaz vizet – 

és a locus terribilis különleges viszonyban vannak a vízzel kapcsolatos részletekkel. Az első 

kifejezés, a „kellemes hely” főleg az orientális környezet kontextusában volt használatos, ahol 

a vizek, melyeket főleg mozgékonyságukkal írtak le, a gazdagság és a termékenység 

fogalmaihoz társultak. Meghatároztuk ezen szimbolikus jelentések eredetét és Voltaire és 

Montesquieu szövegeiből hoztunk példát jellemző használatukra. Összekötöttük az ideális 

hely definícióját az egzotikus utazások paradicsomi tájaival is, melyeket többek közt 

Bougainville is leír. A víz elrettentő volta leginkább tengeri utazások kapcsán merül fel. A 

veszélyes tengert a század más-más periódusából származó, különböző művekben, több 

aspektusból tanulmányoztuk, mint Voltaire Candide-ja, Marmontel Les Incas-ja vagy 

Bougainville útleírásai. Végül Rousseau-nál megfigyelhettük, hogy olykor még egy tó is 

képes rémisztő hellyé változni. 

 Azzal a megállapítással folytattuk, hogy a próza műfaja több, a víz szimbólumát illető 

döntő változásnak adott helyt, melyek a vízi tér változásával, a víz leírásánál alkalmazott 

vízszintesből függőlegessé alakuló dimenzióváltással írhatók le. Eközben azt is megfigyeltük, 

hogy a tenger és az égbolt egyesüléséből a horizont eltűnése következik, ami egy olyan 

esztétikai jelenség, amelyet a tenger felületének bizonytalan körvonala tovább hangsúlyoz. 



9 

 

Mindez a tájékozódási képesség elvesztéséhez vezet és segít a víz végtelenségének átélésében 

az útleírásokban és az egzotikus témájú regényekben is. 

 A víz erejében rejlő energia tanulmányozása elemzéseink fő aspektusát adta, mivel az 

energia a vízzel kapcsolatos megjelenési formákban hangsúlyozottan jelen volt és így a víz 

poétikájának elválaszthatatlan részét képezte. Így bebizonyítottuk, hogy a víz energikus 

képének változását követve a folyóvizek leírásai, melyek hagyományosan a termékenység 

eszményéhez kapcsolódnak, kiváltképp a század második felében születő regényekben egyre 

inkább előtérbe helyezik mozgásuk dinamikáját és folyamuk erejét. Az Atala-ban csodálatos 

képekben leírt Niagara-vízesés e két fentebb leírt gondolatot enigmatikus példaként egyesíti. 

 Az állóvíz tárgyalásánál főként annak rousseau-i megközelítésére, és az író regényeire 

és önéletrajzi írásaira alapuló univerzumában elfoglalt különleges helyére koncentráltunk. 

Megvizsgáltuk a vízfelszín tükörként való interpretációját és az óceánként viselkedő tó – a 

Genfi-tó – példáját is, melyet Rousseau a Nouvelle Héloïse-ban vitathatatlanul irodalmi 

szintre emelt. A víz elmerengő szemlélése, azon szentimentális viselkedésmód, melyet a 

költészettel kapcsolatban már érintettünk, a preromantikus regény kapcsán újra előtérbe 

került. Rávilágítottunk arra, hogy milyen értelmezést nyer a festőiség fogalma a víz 

kontextusában és ezt a megállapítást a panoramikus látásmóddal kapcsolatos sajátosságok 

tárgyalásaival egészítettük ki.  

 A század emberének és a víznek a viszonya itt kapcsolatuk ambivalens voltának 

elemzésével egészül ki ; a mesterséges vizek, a fürdő és a könnyek elemzésén át 

megkülönböztettünk olyan különböző eseteket is, amelyeknél az ember csak szemlélődő 

avagy direkt viszonyba is kerül a vízzel. 

 A víz akusztikus jellegét ismét előtérbe helyeztük a regény kapcsán, mégpedig abból a 

megfontolásból, hogy a leíró részletek gyakran jelenítették meg a vizet az általa produkált 

zajok, hangokon keresztül. Ezek a hangi jellemzők jól kiegészítik a prózai szövegben 

megjelenő víz-motívumról alkotott képet. 

 Végül, e negyedik fejezet végén, az itt tárgyalt művek rövid összefoglalásán keresztül 

felsoroltuk a víz lexikális jellemzőit, melyek a kigyűjtött, vízzel kapcsolatos előfordulási 

példákon alapulnak és szerzőik szokásai által vezérelve sokszor jelentősen különböznek. A víz 

megjelenési formáit összefoglaló, elemző táblázatok alapján arról is következtetéseket 

vontunk le, hogy a század alkotóinak gyakran voltak kedvenc víztípusai. 

 

ÖSSZEFOGLALAS ES EREDMÉNYEK 

 

Jelen disszertáció keretein belül az volt a célunk, hogy XVIII. század irodalmi és 
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festészeti vonatkozású esztétikai megközelítésében nyomon kövessük a víz komplex 

motívumát. A gondolat, hogy egy mikroanalízisekre támaszkodó elemző módszer alapján 

emeljük ki a víz-motívum különböző típusait, ugyanúgy motivált bennünket, mint ezek 

formálódásának végigkövetése. A víz-motívum összetettsége eleve szimbolikus képek 

sokaságát jelezhette volna előre, ám ezeknek a vizsgált periódusban tapasztalt sokszínűsége 

mégis szinte a reveláció erejével hatott. Azt tapasztaltuk, hogy minden egyes vizsgált terület 

valamiféle sajátos jelleget mutatott a téma megközelítésében. A vízi nómenklatúra három fő 

archetípusa – a tenger, a tó és a folyóvíz – mindegyik műfajban sajátos megfelelőit mutatta 

meg, és azt is megfigyeltük, hogy a motívum különösen érdekes szimbolikus értelmezései 

időbeli eltéréssel jelentek meg ezekben.  

 Az általunk vizsgált időszakban a végtelen víz motívumához különösen a próza és a 

festészet nyúlt előszeretettel. A színház, melyet korlátozott annak klasszikus szabályrendszere, 

nem használt túl sok vizet a színdarabokban ; a vízhez köthető, ritka példákban a tenger egy 

leginkább elmesélésben létező, a színpadon be nem mutatott, indirekt témakén jelent meg. A 

század költészete, mely első felében ehhez hasonlóan kedvezőtlenül állt a természetes tengeri 

témákhoz, a romantika korszakáig inkább az édesvizeket részesítette előnyben, majd ahogy a víz 

végtelenségének látványa segítette a melankolikus érzések elterjedését, újra beírta a tenger 

metaforáját a költészet szótárába. Megjegyeztük, hogy a végtelen, parttalan tenger képe korábban 

jelenik meg a prózában mint az azonos korból származó vásznakon, és a tenger bemutatásának a 

két műfajban megjelenő párhuzamai egyazon tőről, nagyon vizuális megközelítésükből fakadnak.  

 A víz kiterjedésének egy fix ponthoz viszonyított meghatározása a romantika közeledtével 

egyre kevésbé lesz fontos. A tengeri jelenetekben szereplő stabil föld pedig hamarabb tűnik el a 

fiktív tablókat leíró prózában ; a valós történetek vagy elképzelt regénybeli utazások során leírt 

tájak nagyon hűen adják vissza a magányos létezés érzését a végtelen óceánon. A sebezhetőség 

érzése egy szokatlan, kiterjedt vízi tér-rendszer felfedezésével keveredik.  

 A víz ikonográfiai szimbólumának fejlődése elválaszthatatlan az ember és a természet 

kapcsolatától ; e kötelék intenzívebbé válása vezetett ahhoz, hogy ezt az elemet egyre inkább 

figyelmesen tanulmányozva szükség legyen annak részekre bontására is.  A víz motívuma 

egyike a természet azon összetevőinek, melyek a szemlélődő attitűd elterjedését 

szorgalmazták, és amelyek a preromantika embertípusát meditációra invitálták, s arra, hogy az 

idő múlásán és az élet múlékony voltán gondolkodjon. A víz szimbólumának fejlődését 

összekötöttük a mobilitás fogalmával is, abban a értelemben hogy az alkotóknak szükségük 

volt egy kis távolságra a szülőföldjüktől ahhoz, hogy felfedezzék annak, vagy akár az új tájak 

vizeit. Az édesvíz, mely mindig is közelebb volt az emberhez, a század irodalmi és művészeti 

alkotásaiban jobban elterjedt téma volt, így megfigyelhető, hogy a folyóvizek és a tó 
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gyakrabban fordulnak ezekben elő. 

 A tó szimbólumát különösen a század regénye és festészete részesítette előnyben. 

Láthattuk, hogy ez az ambivalens szimbólum, mely a halál és az élet bölcsőjének allegóriáját 

egyaránt hordozza, hosszú időre bálványozási hullámot indított el. A költészet később 

csatlakozott ehhez a tendenciához, de annál nagyobb elánnal. A tavi táj által felkeltett 

érdeklődés a svájci és a savoyai tavak népszerűsödéséhez vezetett, melyek leginkább a XIX. 

század első évtizedeitől fogva született versekben hagynak főként majd nyomot. Ennek 

megfelelően ugyanazok az érzések, melyeket Rousseau a tó képével kapcsolatban a Rêveries-

ben juttat kifejezésre, majd csak Lamartine-nál, az 1820-as években jelennek meg.  

 A vizek hangi tulajdonságai alapvetően meghatározták a szövegekben való 

jelenlétüket. Valószínűleg annak műfaji sajátosságai miatt, a vizek a költészetben voltak a 

„leghangosabbak”; az óceán morgott, a patakok szüntelen morajlottak. Ezzel együtt pedig azt 

is megfigyelhettük, hogy a vizek hangokkal kapcsolatos szókészlete elég redukált, mindössze 

néhány, erősen limitált számú kifejezésre alapul. 

 A víz-motívum polimorf volta az egész munka alatt érződött ; alapvető kettős 

karakterén kívül ez a folyékony elem számos aspektusán keresztül engedte felfedezni magát, 

amelyeket különböző típusaira alapuló megkülönböztetett analízis alapján tanulmányoztunk 

Ez a választás már csak azért is kedvezőnek bizonyult, mert egyaránt tette lehetővé a víz 

szimbólumának fejlődése során jelentkező párhuzamok és önálló folyamatok felfedezését. 

 Meg voltunk győződve arról a tényről, hogy a vizsgált motívum szerepe a vizsgált 

periódusban nem korlátozható csak azokra a fogalmakra, amelyek alapvető szimbolikus 

értelmezéseihez kapcsolónak. Hagyományos definícióin kívül, mint a női és férfi jellegek 

együttes jelenléte, a termékenység, a gyógyító erő stb. azért is érdemes volt ikonografikus és 

pszichoanalitikus szempontokat bevonni az elemzésbe bevonása, mert ezek kibővítették a víz 

fogalmának perspektíváit. Ez az eljárás lehetővé tette számunkra, hogy felfedezzük és 

meghatározzuk azokat a fő tulajdonságokat, amelyek mélyen jellemzik ezt a fogalmat ; a 

mobilitás, a hangzás és a vízfelszín nemes nyugalma. Vizsgáltuk a víz térbeli kiterjedésének 

megnövekedését, mely a képi és irodalmi művészeti vonatkozásban volt jellemző – azon belül 

is leginkább a regényben. A víz a század esztétikájában a természet erejének nagyságát is 

kifejezi, mint a Michel Delon által a természetben jelenlevő energia hordozójaként említett 

óceán, melyet más példákkal is kiegészítettünk munkánkban.  

 Mindeközben ki kell emelnünk, hogy a víz-motívum nagyrészt befogadó elemként 

volt jelen, tehát anélkül hogy generálta volna az említett változásokat, inkább közvetítette, 

visszatükrözte, lefordította ezeket. Vizsgálata megmutatta kapcsolatát olyan nagy 

fogalomkörökkel, mint a színházra és festészetre jellemző látvány, és a különösen a próza és a 
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költészet kontextusában érdekes hangzás. Arra is felhívtuk a figyelmet, hogy a víz motívuma 

gyakran mindkét jellemzőt produkálja egyszerre. 

 Az a XVIII. században zajló, vitathatatlan változás, amely az ember és a víz 

viszonyrendszerét érintette, szintén alátámasztotta hipotézisünket. Ezt a természetes elemet, mely 

eleinte főleg élelemben való gazdagságáért volt fontos, végül természetes tulajdonságaiért, esztétikai 

értelemben csodálják. Ezzel egy időben az is láthattuk, hogy a víz megszelídítésére, uralására – 

mely Bachelard szerint az ember tudatalattiból fakadó ösztönös vágya – irányuló próbálkozások 

különböző megnyilvánulásokat eredményeztek a század során. Akár a szórakoztatásra irányuló 

építményekhez szükséges víz biztosításáról, akár a végtelen tenger új földek reményében történő 

meghódításáról is legyen szó, alapvető törekvésük ugyanaz volt.  

 Az ember viszonya más aspektusból is sokat változott a vízzel szemben ; míg 

szubsztanciája korábban nagyrészt a szórakoztatáshoz kapcsolódott, később a meditatív 

nyugalmat biztosító magányos létezéshez is társul.  

 Kutatásunk nyomán bebizonyosodott hogy a víz motívuma a század specifikus tükre volt 

és konkrét forma nélküli karakterével sokszínű műfajoknak nyújtott kibontakozási lehetőséget, 

ahol is ez a elem tökéletesen át tudta adni a század esztétikai értékeit. Az elején feltett 

kérdésünkre, melyet Michel Delon megközelítésének fényében tettünk fel, sikerült világos választ 

találnunk. A természetben létező energia, a vizsgált periódus több vízzel kapcsolatos képében 

megtalálható, melyeket mindenekelőtt közös tulajdonságuk köt össze, az, hogy ezek mind 

természetes erők forrásai. Ebből a nézőpontból a víz-motívum a változás folyamatát is magában 

foglalja, amely az ″energia korában″ létező nyelvet és irodalmat, a természetet és az emberi életet 

egyaránt érinti. Ezeknek a regisztereknek az együttes reakcióját kiegészíti a képzőművészet 

területe is, mely szintén nagy részt vállalt a víz képének átalakulásában. A század második felétől 

a víz már nem egy másodlagos elemként van jelen, sőt, saját esztétikát alakít ki, amely 

megjelenítésének szabályit és kritériumait is magában foglalja. 

 A vízzel kapcsolatos motívumok vizsgálata, mindamellett hogy rengeteg kérdést vetett fel, 

megmutatta nekünk azokat a párhuzamos és ellentétes folyamatokat, amelyek globális képét együtt 

építik fel. Mindamellett azt is számításba kell vennünk, hogy a víz motívumának szempontjából a 

század inkább egy átmeneti időszaknak számított, ahol képét leginkább a fejlődés jellemezte ; nem 

véletlen tehát, hogy a század elején és végén arányosan többször fordul elő a víz említése. 

 Még ha azt feltételezzük is, hogy a víz motívuma nem tett mást, minthogy a 

természettel összefüggő doktrínák térhódításához kapcsolódó esztétikai változásokhoz 

idomult, szimbolikus metamorfózisa tanulmányozásra érdemes volt és hűen tükrözte a világ 

új látásmódjának jeleit.  
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