CSETRI LAJOS

CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY: A REMÉNYHEZ

A költemény végső formájának kialakulását a Juhász Géza kronológiai kutatásait tekin
tetbe vevő Vargha Balázs szerkesztette kiadások 1803-ra teszik. De a keletkezésének idő
pontja körül folytatott viták, beleértve a Juhász Géza által feltételezett sárospataki „ősszöveg"
kérdését,1 akkora filológiai apparátust követelnek, hogy külön tanulmányt szeretnék rá szen
telni, s a jelenlegi keretek között csak az egyetlen ismert, végleges szöveg elemzésével foglal
kozhatom.
Még így sem törekedhet teljességre ez az elemzési kísérlet. Itt ugyanis csak a fennmaradt
szövegben megőrzött nyelvi műalkotásként közelíthetjük meg, későbbi vizsgálat számára
hagyva keletkezésének egész problematikájával együtt dallamával, Kossovits József Lassú
magyarjával való szimbiózisának kérdését is. így vált a kor legnépszerűbb énekelt dalává, a
kortársi köztudat úgyszólván csak abban a formájában ismerte, ahogy 1803-ban, Bécsben
jelent meg Márton József kiadásában, kottájával együtt. Döbrenteinek így énekelte el „egy
Angyalka leányka" 1807-ben Pesten2 s így ragadta meg és kényszerítette zenei tanulmányok
folytatására Zabolai Kiss Sámuelt 1809-ben Marosvásárhelyt, amikor „ifiu Grófné, Teleki
Rákhel játszotta a boldogult Csokonainak Földiekkel-játszó-Énekét, s azt Gróf Teleki Józsefné
más Grófnékkal énekelték a Muzsika utánn . . ." 3
Még bizonyos ideig Kazinczy sem tudta magát függetleníteni a dallamtól, pedig ő az, aki
a korban elsőként veszi alaposan szemügyre a szöveget. 1808-as Tübingai pályairatában iro
dalmi nyelvünk fejlettségének illusztrálására magyar verseket közöl német prózai fordításuk
kal együtt, köztük Csokonai versét is. Megjegyzései elég fenntartásosak, különösen a Lillák
trillák rímet kifogásolja.4 De fennmaradt magyar ősszövegében mindazokat a versszöveg
részeket aláhúzza és megfelkiáltójélezi, melyek valamilyen oknál fogva nem nyerték meg tet
szését. Kiegészítő megjegyzései: „Az ének valóban bájoló, s tanulatlan olvasónak sokkal
kedvesebb lesz mint a Dayka két dalai (Előzőleg közölte őket. Megj. tőlem. Cs. L.), mert —
Non quivis videt immodulata poemata judex." 5 Márpedig Csokonai versei nem voltak immodulata poemata. Hogy mennyire nem, maga Kazinczy bizonyítja, aki röviddel Csokonai halála
után — szokása szerint — több barátjának is megírja véleményét, hogy: „ . . . Neki az én
ítéletem szerint legfelségesebb munkája a Pillangó, a Remény, a Szemrehányás."6 Ez az ítélet
származhatna a szövegek alapos ismeretéből is, hisz Kazinczy már korábban is ismerte a Lilla
dalok kéziratát, s miután röviddel Csokonai halála előtt váltotta ki az elkészült lenyomatok
kal együtt 28 forintért a kiadást 1802 óta húzó kassai Landerer nyomdásztól, frissen is volt
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módja beletekinteni. Nem feltűnő mégis, hogy azt a három költeményt emeli ki, mégpedig
együtt, melyet Márton József dallama kottájával együtt jelentetett meg 1803-ban?
Egy irodalomtörténeti elemzés tehát aligha tekinthetne el a költemény korabeli sajátos
létmódjától. Helyszűke miatt ezt is a jelzett tanulmányra bízva, a továbbiakban az irodalmi
szövegre és lehetséges kapcsolataira koncentrálok.
1.
A költemény a Reményhez szól, nagy kezdőbetűvel. Ez önmagában is jelzi rokonságát
azzal a XVIII. századi költői divattal, mely absztrakt, többnyire az ember lelkiállapotának
egyes mozzanatait megnevező fogalmakat személyesít meg. Az ilyen allegorizáló ódának, bár
nagy múltja van s a korai felvilágosodás időszakában Európa-szerte igen gyakran éltek vele,
a divatja végighúzódik a századon, a korai angol romantikáig és Hölderlin első korszakának
himnuszköltészetéig. Bár kétségtelenül elősegítette a felvilágosodás korának pszichológiai
felfogása, mely a lelki tehetségek leírására is alkalmazta a természettudományos racionaliz
mus analizáló eljárását s a lélek működésének egyes elemeit, ill. fázisait nemcsak segített egy
mástól fogalmilag elválasztani és körülhatárolni, hanem gyakran végzetesen szétdarabolta s
a gondolati leképezés számára megfoghatatlanná tette a pszichés folyamatok viszonylagos
egységét. De a verstípus legnagyobb divatja éppen az első preromantikus hullámok idején
alakul ki, Angliában pl. az évszázad középső dekádjaiban, amikor Collins és Warton, Akenside és Shenstone, valamint Gray java költészete épp ilyen allegorizáló-leíró óda- és himnusz
költészetben bontakozik ki. (Címek pl. Ode to Simplicity, Ode to Pity, Hymn to Cheerfulness,
Hymn to Adversity stb.) Hogy a tisztán racionális klasszicizmus lírai költészetén túl vagyunk
ezzel a költemény típussal, azt a versek kompozíciója is bizonyítja: vége a tisztán diszkurzív
logikai felépítésnek, melyet, hogy ódaibb veretű legyen, a boileau-i elmélet követelése szerint
művileg kell megszaggatni, mert csak így felelhet meg a „beau désordre" követelményének.
Helyette a századforduló utáni klasszicizmus fiziko-teológiai ihletésű természetlírájában kiala
kult képszerűség dominál, de úgy, hogy a képek egymásutánjában megvalósuló szerkesztés
mód már nem logikai, hanem inkább festői s néhol valósággal zenei asszociációkra emlékeztet.
A diszkurzív logika egyeduralmának megbomlása s a latinos-franciás perspicuitas-igény
ellenében kialakuló új görögség-kultusz Collinsék körül mind azt jelzi: nem volt egészen jogo
sulatlan annak az immár fél évszázados könyvnek a felfogása, mely a XVIII. század angol
lírájáról szólván, a középső évtizedekkel foglalkozó fejezete élére ezt a címet írta: Disillusion.7
S vajon nem egy ilyen nagy dezilluzió-vers A Reményhez?
2.
De a vele rokon versek nagyobb családja után vegyük szemügyre a kisebb családot. Lehet-e
olyan versekre találni, melyek közvetlenül befolyásolhatták Csokonai tárgy választását?
Köztudomású, hogy Kazinczy a nála levélben jelentkező diák-poétának 1792-ben elküldte
Ewald v. Kleist és Bürger köteteit, azzal a felszólítással: ezektől tanulja dallani "a szív szelíd
érzékenységeit, szerelmet, barátságot, bort, természet szépségeit."8 Kölcsey pedig híres recen
ziójában Bürger-utánzással vádolta Csokonait. Ezek után magától értetődő, hogy a múlt
század utolsó évtizedeinek pozitivista komparatisztikája mindent elkövetett ilyen hatások
szövegszerű igazolására. Haraszti Gyula nagy Csokonai-monográfiájában9 még meglehetősen
általánosságokban mozgott, konkrétabb szövegösszevetésekre csak fél évtizeddel később vál7
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lalkozott,10 néhány Bürger-vers továbbélését bizonyítva Csokonainál. Baróti Lajos abban az
érdekes tanulmányában, mely a Szerelemdal kleisti eredetijét fedezte föl, nem sokkal ment
túl Harasztin Bürger vonatkozásában. 11 De két év múlva Székely György megjelent pálya
műve már csak úgy ontja a párhuzamokat, A Reményhez-re vonatkozóan is kimutatva két
Bürger-vers hatását. Szerinte „ . . . a compositió, s a gondolat Bürgertől van véve, de az érzés
egészen eredeti, egészen Csokonaié."12 A két vers szerinte a Winterlied és a Himmel und Erde.
Az előbbiben, mely a telet és tavaszt szembeállítja, de éppen nem pesszimista módon, sőt sze
rinte a tavasz télen is továbbél leánykájában, úgyszólván semmi igazi hasonlóság nincs Cso
konai versével azon kívül, hogy a költő így dalol, lenézve a csalogány énekét: „Mein Mädchen
trillert hundertmal / So süss und silberrein;"13 vagyis a trillázás mint kifejezés itt is előfordul.
E vers másik címe Minnelied. A másik költemény Lied1* címen található, s ha valamivel több
párhuzam is van az égi boldogságot és földi szenvedést szembeállító, pietisztikus bűntudat
marcangolta hangulatot kifejező rövid dalában, lényegi hasonlóságról szó sem lehet. Nem
csoda, hogy ezeket az „eredményeket" még Császár Elemér se vette fel a német költészet
hatását összegező tanulmányába. 15
Annál meglepőbb, hogy a szövegegyezések bűvöletében élő pozitivistáink közül senki sem
vizsgálta meg Bürger azonos című költeményét; An die Hoffnung. Természetesen szó sincs itt
akár közvetlen ötletszerzésről, akár a vers gondolatmenete követéséről. Csokonai akkor,
amikor a reményhez való viszonyát oly összefoglalóan, általánosítva s egyben lezáróan mégegyszer összefoglalta, nem szorult rá az 1770-es fiatal Bürger szociális érzékenységét bizonyító
verse gondolatmenetének követésére. A vers hosszasan sorolja fel mindazokat az élethelyze
teket és foglalkozási ágakat, melyeket csak a remény tesz elviselhetővé. Bürger An die Hoffnung'ia nem eredeti mű; spanyol költemény átdolgozása: Serafino Aquilano: La speranza e
sempre verde c , Herder által is átköltött és Volkslied-jei közt Das Lied der Hoffnung c. közölt
verséé. Lore Kaim-Kloock szerint: „ . . . Bürger versucht, das beziehungslose Nebeneinander
der Strophen aufzuheben und Entwicklung in das Gedicht zu bringen, indem er das historische
Moment der Entstehung der Hoffnung mit dem Verschwinden des Goldenen Zeitalters hinzu
fügt . . ,"16 Valóban, a reményről, melyet a költemény kezdete így szólít meg: „Wohltätigste
der Feen, /Du mit dem weichen Sinn, /Vom Himmel ausersehen / Zur Menschentrösterin . . . " ,
a III. versszak ezt írja: „Als mit dem goldnen Alter /Der Unschuld Glück entwich: /Da sand
ten die Erhalter /Gequälter Menschen dich,/ Dass du das Unglück schwächtest, /Der Tellus
Riesensohn,/ Und Freuden wiederbrächtest,/ Die mit der Unschuld flohn."17
Az aranykor elmúlása és a bibliai paradicsomi ártatlanság elvesztése itt sajátosan fonódik
össze a pietista egyéni bűnbeesés érzésével, de az égtől küldött vigasztaló, a remény, régi toposz
ként kap funkciót a boldogságát elveszített ember megvigasztalásában. S a költemény hoszszas felsorolásai is utat találtak már a korabeli magyar költészethez: még példáiban is jórészt
követi Szentjóbi Szabó László A Reménységhez c. költeménye, melyet Csokonai jól ismerhe
tett, hisz megjelent Kazinczy Orpheusában.18 Csokonainak nem a példákra volt szüksége,
hanem arra, ami a témát örökre aktuálissá tette s még csak nem is föltétlenül Bürger értelmé
ben: a remény történetfilozófiájára.
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Ha a remény-fogalmat vigasztalóként értelmezzük, a fiatal Csokonai költészetében egész
sor fogalom tölthet be hozzá hasonló szerepet: az álom, a költészet, a természeti kellemek,
a bor, mulatság, a hír, szerencse, a jövő, a boldog kor stb. De ha magának a remény szónak
története érdekel Csokonai költészetében (remény, reménység és a remélni ige ragozott alak
jai), akkor 1790 utáni teljes költészetének (a Dorottya, A tavasz és a Georgicon fordításának
kivételével) végigvizsgálása után azt lehet megállapítani: 1796-ig csak alkalmi jellegű költe
ményeiben fordul elő, mégpedig két értelemben. Az egyik a remény vallásos funkciója (1794-es
halotti verseiben, pl. a Szomorú hallgatók kezdetűben), a másik a hazafias, politikai jellegű
remény. Ennek legkorábbi jelentkezése az 1790-es A Magyar! hajnal hasad ma már kissé iro
nikus ízű jelzős szerkezete, a „kövér reménység", mely változatlanul ismétlődik az 1796-os
végső formában. Különösen azonban az egyes személyeket dicsőítő alkalmi versek emlegetnek
reményt a Károlyi József beiktatására írt 1794-es latin versezet „sperare" és „longa spe"jétől Az 1741-es diétán és a derék pozsonyi nyomdász, a Diétái Magyar Múzsa kiadója, Weber
Somin Péter kantátáján, a Csokonai által lefordított Serkentés a nemes magyarokhoz-on át a
Széchényi Ferenchez írt alkalmi versekig (pl. Izis és Oziris).Profán értelemben, szerelmi remény
ség értelmében először fordításaiban fordul elő, 1793-ban egy Metastasio (Az elmenetel) és
egy Lemene (A rózsa, de ott is Szűz Máriával kapcsolatban) fordításban, általánosabb és
bölcseletibb értelemben 1794-ben Seneca A reggelének fordításában: „ . . . Akik bírván kevés
magok vagyonjokat, /A mezőn építik remény oszlopokat./ Reszkető félelem, nyughatatlan
remény/A városban legtöbb s legsűrűbb vetemény." Végül 1795-ben lefordítja Menzini
A reménységét, melynek azonban későbbi verséhez nem sok köze van.
Még kissé általánosító fordulattal, de eredeti s önmagáról valló versében először 1795-ben,
a kollégiumból való kicsapatása után írt Búcsú a magyar Múzsáktól-ban fordul elő: „Mit ér
az embernek, ha van is reménye / S azonba üressel tele az erszénye?", hogy aztán A pillantó
szemek Lilla-dalában egy kis ámor zászlót üssön „reményem fő tornyába", s egyéb Lilla-vál
tozatokon keresztül felzengjen A füredi parton „Jajgat és sír elpusztult reményén"-je.
Amint látjuk tehát, előbb a vallásos értelmű reményfogalomnak szekularizálódnia, s a
világi, de nemzeti értelműnek szubjektivizálódnia kellett (elsősorban életfordulatának, rész
ben műfordításainak segítségével), hogy eljuthasson a csalódott ember egyedüli reménysé
géhez, a szerelmihez. Versünk előkészítésének folyamatában szimptomatikus, hogy A füredi
parton VI. versszakának kezdete: „Rózsim, aki sorvadó ügyemnek/Még egy élesztője volt",
hogy alakul át A tihanyi ekhókoz-ban: „Lilla is, ki bennem a reménynek / Még egy élesztője
volt"-tá. 19
Az egyre inkább személyessé váló reménnyel küzd és perel egyre gyakrabban, természetét
egyre világosabban fogalmazza meg. A kétségben levő lélekről szóló latin nyelvű proo-költeményének horgonya (ancor) tűnik fel Debrecenbe való hazatérése után írt kis terjedelmű
vasmacska-költeményeiben, elsősorban az Egy eltörött vasmacskára („Arany lánccal kötelek /
Szivemhez, égi lélek!/S a révpartra jutott remény /Vasmacskáján pihentem é n : / D e j a j !
mind a vasmacska, / Mind az arany láncocska, / Mind a reménység oda van, / S ki, mint én,
oly boldogtalan?"), valamint A fiatal remény („Reményt reményit az ifjacska, / Hányván a
sors habja; / Eltört, eltört a vasmacska, / ímhol a darabja . . .") címűben.
De a rane'ny-motívum a leggyakrabban mégis azokban a Lilla-versekben merül fel, melyek
nek végleges alakját a kiadások 1802—1803-ra teszik, tehát a kötet végső formába öntésének
idejére. A bátortalan szerelmes szerint „Remény s kétség közt epesztem / Édes kinok közt
magam . . . Ha látom őtet, felhevülnek / Rabbá esett érzéseim; / Ha eltávozik, hanyatt dűl
nek / Tornyodzó reménységeim . . . Tőled reménylek, tőled félek:/Terád van bizva életem."
19
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Az éjnek istenihez egyik sora is ezt ismétli: „óh, félek is, — reménylek is. —" Egyik legszebb
remény-versében, a Lilla elvesztését sirató Az utolsó szerencsétlenségben az utolsó 4 strófában
valóságos reményhimnuszt zenget fel: „De mit láttatsz a jövendő/Tükörében, kék remény?/
Ó, felrózsázott esztendő — / Óh, mennyből szállt tünemény — / Óh, szivet olvasztó hangok — /
Óh, Oltári fáklyalangok — / Óh, élet-óh, szerelem — / Óh, ne játszatok velem!... Már két
ségem tört hajója / A zöld parton nyugszik már, / S istenségem Kalipszója / örök ifjúságra
vár./Félre, kincsek és nektárok!/Én a mennyek felé járok. — /Óh, remény! óh, szerelem!/
Tegyetek jól énvelem!" A remény szerepének ez a hiányos mondatok retorikájával is foko
zott drámai leírása festői jelzős szerkezeteivel, a romantika kék virágát előlegező kék remény
nyel éppúgy közvetlen előkészítője a Földiekkel játszónak, mint a Kazinczy által is vele együtt
emlegetett A pillangóhoz: „ . . . De én csak egy rózsát szerettem; / Ah! csak egy birta szive
met, / S miólta már ezt elvesztettem, / örök tél dúlja létemet. / Az én lelkem is hajdanában, /
Mint te, vidám s eleven volt,/Míg ifjúságom tavaszában/A virágzó Lilla bájolt:/De most
lomha s hernyó módjára / Mászkál a fanyar bánaton / És a mások mulatságára / Magának
verskoporsót fon. — . .. Óh, mikor lesz, hogy bus kínjában / Letöltöm hernyóéltemet / És
szemfedelem pupájában / Kialszom szenvedésemet? / Mikor lesz, hogy lelkem, letévén / A test
nek gyarló kérgeit/S angyali pillangóvá lévén,/Lássa Olympus kertjeit, / Hol őtet egyik
vigasságból/Másikba uj szárnyak vigyék,/Hogy a szférákban nőtt rózsákból/Örök ifjúsá
got igyék?"
A reményfogalom költői körültapogatásához tartozik hozzá az a Lilla-szerelem történetét
megidéző elbeszélő jellegű részlet, mely a kötet élére tett versben, a Gróf Erdődyné ö nagyságához-ban található: „Vázsony szent omladékában / A napra heveredem./S még reményem
divatjában/A violákat szedem,/De jaj, mikor visszatértem, / Már az apró viola/És min
den remény énértem / Hervadásra hajola..." A szubjektív remény játékos-költői objektivizálása ( „ . . . minden remény énértem ...") éppúgy hozzátartozik az előkészületekhez, hisz
ez az ingadozás a remény szubjektív és objektív volta között érezhető lesz elemzett versünk
ben is.
Még egy mozzanatra figyeljünk fel, mely a reményfogalom filozófiai betájolásához segít
hozzá, természetesen a felvilágosodás-kori filozófiai gondolkodás kategóriái között. A már
említett Az utolsó szerencsétlenségben olvashatjuk a következő sorokat: „A természet a törvény
nyel/Szivemben ellenkezik, / Most is szoptat a reménnyel/S nem hiszi, hogy vétkezik."
Tudjuk, hogy a természetfogalomnak nagyon sok jelentése van az ész századában. Itt is
a szöveg folytatása azt mutatja, hogy a ráció érvei ellenére is feltámadó szerelmi vágy és remény
egyik szinonimájaként is érthető: „Lámpási a bölcsességnek/ Előttem hiába égnek;/Nékik
szunnyadozni kell, / Mihelyt az egyet leheli." De a vers egy későbbi passzusa szerint: "Érzem,
hogy a vas törvénynek / Szükség meghódolni már,/Sőt, hogy még a jobb reménynek / Szik
rája is bűnnel jár . . . " , a vastörvénnyel szembeállított remény azt igazolja, hogy természet
és remény szövetsége általánosabb, filozófiaibb értelmű is: a remény az emberi természet, a
természetes emberség lelki szerve a tirann törvény és a szokás hatalma ellenében, mindazok
kal a hatalmakkal szemben, melyek az ember boldogságának, a felvilágosult bonheur-nek és
Glück-nek, az egyéni kiteljesedésnek az útjában állanak, az ember igazán emberi, az animálisan túlmenő vágyainak és reményeinek kiteljesedését megakadályozzák.
Szükségszerű, hogy Csokonaiban a szubjektív remény filozófiája az első nagy csalódás után,
közéleti reményeinek első csődje, kollégiumi kicsapatása után támadt fel. De ez a remény,
természeténél fogva az elveszett boldogság után feltámadva szükségszerűen gyűjti magában
a többi csalódásokat is, a magyar felvilágosodás első szakasza politikai reményeinek bukását,
a mecénás-keresés kudarcait, a közönség figyelmének hiábavaló kergetését, s a legf áj óbbat,
mely segített az egész remény-filozófia szinte végletes szubjektivizálásában, a szerelemét is.
S most hadd kanyarodjunk vissza a Bürger közvetítette remény-toposzhoz, az aranykor
elmúlásának kérdéséhez. 1802-ben jelent meg, A tavasz-szál együtt néhány kisebb Kleist-for-

dítása is, köztük a Lillához, A Kleist Rapszódiái közül alcímmel. Eredetije Kleist 1744-ben
született An Doris-a. Egyik versszakának négy sorát idézem: „O goldne Zeit, da noch des
Goldes Wust /Verachtet ward, was flohst du von der Erden?/ Ich ruhete gewiss an Doris
Brust, / Könnst du durch Flehn zurückgerufen werden." 20 Csokonai fordításában: „Óh, arany
kor! melynek folytában/Az aranynak vak fényiről / Semmit se tudtak hajdanában, / Miért
futsz a főid színiről?/Most már bizonnyal nyugtatnának/ Lillám ölelő karjai. / Óh, bárcsak
visszahívhatnának / A rimánkodók szavai! / Ah! jöjj v i s s z a ! . . . " Az elmúlt boldogság, az
aranykor elmúlása s a visszahívhatóságába vetett remény feltámadása, ez a különös, pszicho
lógiailag mégis oly természetes együttes élettapasztalataiból is, de sokféle költői forrásból is
táplálkozhatott tehát.
Mindez együtt Csokonai fejlődésében, az egyéb törések mellett, nem jelentéktelen hang
súlyeltolódást jelent 1795 előtti, világra tárult korszakával szemben, hisz jelentkezik az önelem
zés fokozódó kényszere. A felvilágosodás felívelő szakaszában a külső és belső természet, a
természeti és társadalmi környezet, ül. a lelki és morális állapot iránti érdeklődés magától
értetődő harmóniában volt, a minden után kutató egyetemes emberi kíváncsiság és tudásvágy
jegyében. Csokonai fiziko-teológiai kiindulású természetrajongása, Az álom lelki folyamatokat
materialista filozófiai alapon elemző gondolatmenete és Az estve rousseau-i társadalombírálata
is ilyen naiv egységben volt, expanzív és extrovertált érdeklődése szinte háttérbe szorította
saját költői és emberi egyéniségét, de a nagy csalódások felszították benne a remény szubjek
tivitását és — ha sokszor rokokó-formákban és nyelvi fordulatokban is — a romantikus szub
jektivitás küszöbéig vitték.
4.
A vers megszületésének egyik előfeltétele tehát ennek a sajátos remény-koncepciónak a
kialakulása volt. Másik előfeltétele viszont a vers és a dal ritmusa. Ezzel a kérdéscsoporttal
másik tanulmányomban foglalkozom részletesebben, csak legfontosabb eredményeimet fog
lalom össze itt röviden.
a) Juhász Géza észrevette a szöveg ritmusának kurucos jellegét, azt, hogy a Rákóczi-nóta
szövegritmusát hallani ki soraiból.21 Ez még akkor is igaz, ha az ugyanott kifejtett „ősszöveg"elmélete vitatható is. Pálóczi Horváth, Sárközi és más hasonló gondolkodású, ellenzékieskedőkuruckodó nemesek világában, somogyi tartózkodása idején több politikai tartalmú verset is
írt rokon formában (Óh, szegény országunk; Jövendölés az első oskoláról a Somogyban).22
b) Az ellenzéki, nemzeti és kurucos hangulat mellett — megint a Rákóczi-nóta hazafias
kesergő jellegéből is származóan — a szöveg ritmusának lehetett a kor embere számára gyá
szoló, sirató jellege is. Csomasz Tóth Kálmán: Halottas énekeskönyveink dallamai c. tanulmá
nyában 32. szám alatt ismerteti a Butsut vettem, el-kell mennem / E földről nékem kezdetű,
több korabeli halotti énekeskönyvben előforduló gyászoló éneket. Benne volt a Debrecenben
használt református énekeskönyvekben is. S a tanulmányíró megjegyzése szerint a rokonának
tekinthető Vigyázz halálodra halandó emberrel együtt igazolja „Szabolcsi (ti. Bence. Cs. L.)
megállapításait a Tyukodi- és Rákóczi-nóta földalatti életéről és hatásairól egészen a verbun
kosstílus kezdődő irodalmáig . . . " 23

20
KLEIST, Ewald Christian, von: Die sämtlichen Werke des Herrn-. Wien, 1787. 121.
FERENCZI Zoltán: Csokonai. Bp. 1907. 26. szerint Kazinczy ezt a kiadást küldte meg Cso
konainak, de egyetérthetünk Vargha Balázzsal (Csokonai emlékek. Bp. 1960. 467.), hogy ezt
nem lehet biztosra venni.
21
JUHÁSZ GÉZA i. m. uo.
22
JUHÁSZ Géza: Csokonai verselése. Studia Litteraria. Tom. I. 60.
23
Kodály emlékkönyv. Zenetudományi tanulmányok. I. Bp. 1953. 318.
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Ezt látszik bizonyítani, hogy pontosan ebben a 8/5-ös osztású kétsoros periódusú formában
íródott az ugyancsak Somogyban keletkezett s Juhász Géza megjegyzése szerint a szintén
ellenzéki nemest sirató Czindery sírja felett c. verse. Utolsó versszakát azért érdemes idézni,
mert A reményhez egyik motívumára is emlékeztet: „Alig várom, hogy érhessem / Kimúláso
mat, / Hogy ismét megölelhessem / Kedves Pálomat. / Amaz elfelejthetetlen / Mióta felszállt, /
Nékem e világ kietlen / Pusztasággá vált stb."
De itt kell emlékeztetni arra, hogy Ányos Pál: Egy hív szívnek kedvessé sírja felett való
panaszi c. költeménye, mely megjelent a Kassai Magyar Museumban, s Császár Elemér szerint
nagy hatást gyakorolt a kortársakra, sőt a következő költői nemzedékre is, ugyanilyen for
májú, ha a kétsoros periódust egyetlen, négyütemű 13-asba össze is vonja: „lm, koporsód
ajtajánál áll hív szeretőd! / De látom, hogy bé van zárva setét temetőd stb.", 24 ugyanúgy,
ahogy Csokonai is összevonja a Rákóczi-nóta hosszabb és rövidebb sorait, amikor elénekelteti
Pofókkal, a Cultura csurgói „ősbemutatóján", Festetics gróf nagy rémületére. S talán az sem
véletlen, hogy amikor Csokonai maga céloz versének ilyen gyászdal-jellegére, a 3. versszak
11 — 12. soraiban, az ugyanebben a ritmusban történik: „Most panaszra nem hajolna / Gyászos
énekem."
c) Kazinczy levelének ismertté válása óta a zene- és irodalomtörténetírás általánosan elfo
gadja, hogy Kossovits József zenéje, melyre Csokonai írta versét s mellyel együtt ismerte kora,
szintén gyászzene volt.25 Kossovits Lassú magyarja méltóságteljes korai verbunkos-stílusával,
lassú és viszonylag gyorsabb részletei váltakozásával szintén keretet szabott a szöveg számára.
d) Viszont Kazinczy Tübingai pályairatának megjegyzése: „Ez énekben mentségére lehet
a szegény Csokonainak, hogy ő ezt a szörnyű hosszúságú schémát a Kosovich közönséges kedvellést nyert muzsikai compositiója miatt választotta . . . " 26 azt a bírálatot is magában fog
lalja, hogy a hosszú strófában valami idejétmúlt stílus jegyeit fedezte fel a széphalmi mester.
S a szöveghez applikált felháborodott felkiáltójelei is nagyobbrészt a rokokós finomkodásoknak szólnak. S nemcsak a XVIII. századi magyar rokokó-líra java mestereinél, Amadénál és
Faludinál, de a Bartha Dénes szerkesztette A XVIII. század magyar dallamai c. kiadványban 27
is számos ilyen ritmusú, sokszor végtelen hosszú strófájú, tartalmában szerelmi panaszt hor
dozó diákdalt találunk. Egyikre-másikra még Kazinczy is emlékezhetett s ez is befolyásolhatta
fejcsóválásában.
e) A költemény magyaros, de egyben trochaikus, tehát „kettős", szimultán ritmusa is az
„amphibius" 28 Csokonait mutatja, akinek egyik legszebb versében műfordítói emlékeinek zenei
sége is feltűnik, elsősorban olasz mintáinak madrigál- és kantáta-költészetét, s ez utóbbinak
váltakozó ária- és recitativo-részleteit is lehet sejteni a váltakozó szótagszámú részletekben.
5.
A vers megszólítással kezdődik. De míg a vele rokon, allegorizáló jellegű ódákban, A magánossághoz-ban és A tihanyi ekhóhoz-ban jóval egyszerűbb, grammatikailag és logikailag tisztább
a hangleütés, itt jóval bonyolultabb képlet áll elő. Az előbbiek egyikében: „Áldott Magánosság,
jövel! ragadj el / Álmodba most is engemet; / Ha mások elhagynának is, ne hagyj el, / Rin
gasd öledbe lelkemet!" . . . az egymást követő egységek: kétszavas, jelzői szerkezetes megszó
lítás, egyszavas felszólítás, majd konkrétabb parancs, egyetlen közbevetett mondat (Ha mások
24

Magyar Museum, 1792. II. 12.
XXII. 250. - HARSÁNYI István figyelt fel rá: ItK 1927. 117.
Ferenc Tübingai pályaműve, uo. 166.
A XVIII. század magyar dallamai. Énekelt versek a magyar kollégiumok diák-melodiáriumaiból (1770—1800). Szerk. BARTHA Dénes. Bp. 1935. Különösen a 90. számú után
következők
28
Csokonai Vitéz Mihály Összes művei. Kiad. HARSÁNYI-GULYÁS. Bp. 1922. I. 447.
25
Kaz. lev.
26
Kazinczy
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elhagynának is), melynek a „mások" az alanya, egyébként végig a „te", s a mondatok nem
hiányosak, mindegyik önmagában is megáll, a megszólítás kivételével. A tihanyi ekhóhoz, itt.
elődje, A füredi parton kezdete hasonlóbb a Földiekkel játszóhoz: „Óh, Tihannak rijjadó leánya!
Szállj ki szent hegyed közül. / lm, kit a sors eddig annyit hánya, / Partod ellenébe ül". Kissé
hosszabb megszólítás, egymondatos felszólítás, melynek az echó az alanya (te), majd az „az"
mutatószó kihagyásával (zéró-morféma) változik a mondat alanya („ő", de tulajdonképpen
„én"). Még feloldottabbak a grammatikai és logikai viszonyok A reményhez kezdő soraiban.
Kétszeres megszólítással kezdődik. Az első: „Földiekkel játszó /Égi tünemény," még éginek
mutatja be a reményt, de már nem a tündérek legjóttevőbbikének, mint Bürger, a második:
„Istenségnek látszó / Csalfa, vak Remény!" . . . már élesen elválasztja a látszatot a valóság
tól, a jelzős szerkezet mindkét elemével (melyek közül a „vak", hagyományosan inkább a
szerencse jelzője, méginkább a remény szubjektivitására utal) élesen becsmérlő hangot üt meg.
Megszólítás funkciójukból folyóan hiányos mondatok, felépítésük teljesen szimmetrikus
(határozó, jelenidejű melléknévi igenévből képzett jelző, jelző, — a második periódusban még
egy jelző — s a „tünemény", valamint a „Remény", melyek a megszólítottak, egyszerre hor
dozzák a megszólítást és a megszólítottat, grammatikailag szételemezhetetlenül). Az összesen
4 soros, 9 szavas monstre megszólítás alanya a következő mondatoknak előbb accusativusi
(Kit teremt magának/A boldogtalan), majd dativusi tárgya lesz (S mint védangy alának /
Bókol untalan.) Az első 8 sornyi 6/5-ös osztású 4 periódus 23 szavából csak kettő a ragozott
igei állítmány, szükségszerűen fokozva a mondatok hiányosságának érzését, a szemantikai
csönd nagy szerepét. De már itt nagy erővel lép] fel: a] diszkurzív logikai és grammatikai szint
szervező erejének hiányát pótló zenei szervezőerő, a többnyire ragrímes, mert azonos mon
dattani funkciójú mondatrészeket összecsengető kádenciázás (játszó-látszó, tünemény-Remény
magának-védangy alának, boldogtalan-untalan). Az ilyen rímelést elvileg Csokonai sem tar
totta a legjobbnak,29 hogy itt mégis végig, az egész versen át s többnyire többszótagos, néha
szinte a kínrím határát súroló változatban érvényesíti, azt mutatja, a zeneiségnek fokozott
szerepét általa is ki akarta emelni.
Az első versszak további 8 sorában 7 tagmondat található, mindegyik egy-egy ragozott
igei állítmánnyal, erősítve az egész szövegrész perelő-vádoló drámaiságát. 3 kérdőjel a fele
lősségre vonó kérdések, 1 felkiáltójel a „Csak maradj magadnak!", vagyis az elutasítás gesz
tusa után.
•

6.
•

A költemény I. versszakában, sőt végig egy második személyű Remény a megszólított,
látszólag a megszólítön kívüli, vele szemben objektíve létező absztrakt lény, akivel ódái jellegű,
monológszerű beszélgetést folytat. A megszólító „égi tünemény" még teljesen beleillik a hagyo
mányos remény-toposz világába, de — mint már utaltam rá — a „vak" jelző] egy lépés a
remény szubjektivizálása felé. A „Kit teremt magának / A boldogtalanénál viszont össze
fonódik két mozzanat: a) a remény a boldogtalanság kísérője, tehát a boldogság korának, ha
úgy tetszik, az általános vagy az egyéni aranykornak elmúltával jelentkezik, b) a „boldogtalan"
teremti, vagyis nem égi, nem a fentiektől küldött, hanem a szubjektum által „kitermelt"
vigasztaló. Ez teljes mértékben igazolja korábbi vizsgálódásainkat Csokonai reményfogalmának
fokozatos szubjektivizálódásáról, de egyúttal arra is figyelmeztet, hogy a látszatra objektív
létezővel folytatott párbeszéd helyett itt lényegében belső vitáról, a válsága korábbi szakaszá
ban önmaga által kitermelt, illúziókat melengető, reménykedő lelkiállapottal való leszámolásról
van szó. Akkor pedig azt kell mondanom, hogy fiktív lénnyel folytatott párbeszéd helyett itt
lényegében belső vitáról és számadásról lehet beszélni, s a neki megfelelő lírai műtípusról, az
29
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önmegszólító verstípusról. A modern európai gondolati líra eme nagy válság-műformáját,
mint Németh G. Béla tanulmánya elemzi,30 korábbi évszázadok jeles lírikusainak egy-egy
művében is megtalálhatjuk s hogy Csokonai, válsága mélyén, a kifejezésnek ezt a formáját
választotta, költői ösztönét dicséri.

A reményt teremtő „boldogtalan" harmadik személyű alanya itt is azonos Csokonai „én"jével. Saját reménye mint még mindig „kecsegtető", „kétes kedvet csepegtető" lelkiállapot
jelenleg is létezik, vitázni kell vele, eltaszítani magától, mert „Hittem szép szavadnak: / Mégis
megcsalál." S az első strófát lezáró két sor ellentétes értelmű és hangulatú mondanivalót hor
dozó akkordja csendül vissza, kifejtettebben, a következő két strófa ellentétében.
A l i . versszak csupa rokokó-közhellyel jeleníti meg a boldogság, ifjúság és tavasz korszakát.
Az I. versszak csaknem végig jelenidejű s jelenbe nyúló igeidői (köztük még a teremt is, mely a
remény teremtésének a költő jelenébe is belenyúló folyamatosságát érezteti) itt a múlt igeidői
vel cserélődnek fel. Csokonai rokokó-tájának, a természeti kellemek ember teremtette és/vagy
gondozta világának kedves elemei tűnnek fel — egy elmúlt belső lelkiállapot külső-költői meg
jelenítésére. Nárciszok, csörgő patakok, fák, ezer virággal szórt tavasz, égi boldogsággal fűsze
rezés, saját gondolatai fürge méhként röpködése rózsái felé — az érzékenység, a világra tárult
érzékek boldog habzsolása a tárgyi és fantázia-teremtette gráciák világában, e lelki Árkádiá
ban, hogy az egyre inkább fokozott szépségekre ráadásként még Lilla szerelmét is megadja az
ég. De ez az utolsó gesztus, a „Megadá az ég" . . . kívülről jövő áldásával, valóságos, objektív és
nem csupán illúzió-létével furcsa-játékos módon olvad egybe az „ ü l t e t e d . . . é l t e t e d . . .
szórtad . . . fűszerezted" stb. második személyű igéivel, melyek az eddig megadott szépség- és
boldogságmozzanatokat mind a remény teremtményeinek, tehát illúziónak mondják. A vers
szak zeneisége fokozza a lebegés érzését, objektív és szubjektív határának álomszerű bizony
talanságát, mikor az áramló könnyedségű, de — mint korábban utaltunk rá — gyászzenei
hangulatot is hordozó ritmusban valóságosnak tűnő (s talán valamikor régen tényleg valósá
gos) gyönyörűségeket idéz — illúzióként.
A tavasz, a boldogság versszakára az elmúlásé következik, a régmúltéval szemben a közel
múlt a vers idősíkján. A természeti kellemek elhervadtak, kiszáradtak. De a birtokos személy
ragok: „friss rózsáim, forrásim, zöld fáim" ugyanúgy belső értékek költőileg kivetített meg
jelenítői, mint ahogy ezt még fokozottabban emeli ki az 5—6. sor meglepő aszimmetriája:
„Tavaszom, vígságom / Téli búra vált." Hozzászoktunk ugyanis a szimmetrikus felépítésű
periódusokhoz, sőt periódusokon belüli kisebb egységekhez is. Ezért e szimmetrika-elvnek
megfelelően e két sornak így kellene hangzania: „Tavasz/ vígságom" stb. A vesszővel elválasz
tott, birtokosraggal kiemelt és nyomatékosított „Tavaszom" egy belső időszak elmúlását
kettőzi meg a „vígságom"-mal, sőt háromszorozza a rájuk visszacsengő „régi jó világom"-mal
együtt. De a III. versszak első felének közelmúltra utaló igéi harmadik személyűek, tehát a
boldog kor eltűnése látszólag nem a remény tevékenységének következménye. A következő
sorokkal viszont ez a látszat is lebegővé válik, feloldódik: „Óh csak Lillát hagytad volna / Csak
magát nekem . . . " visszamenőleg is kétségessé teszi, vajon a többieket is nem az őt megcsaló
remény rabolta-e el tőle? A „csak Lillát" egyúttal nyomatékosan emeli ki ismét: a szerelem
reménye csak ráadás volt az egyéni és emberi boldogság egyéb összetevői mellett, melyeknek
elvesztését ugyan feledtette volna megmaradása: „Karja közt a búkat / Elfelejteném, / S a
gyöngykoszorúkat / Nem irigyleném", elvesztése azonban minden veszteségének érzését
fokozza, „panaszra" hajló „gyászos ének-"re kényszeríti, vagyis a költő maga nyomatékosan
meghatározza versének hangulati jellegét.
30
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Itt még arra is fel kell hívni a figyelmet, hogy a középső két versszak egymással hangulati
lag ellentétes világa, a ragyogás és a gyászos elmúlás világa — mily különös, hogy ugyanabban
a ritmikai formában! — a belső állapotot megjelenítő természeti tárgyakat csaknem végig
többesszámú főnevekkel jelöli, s a III. versszak végén ehhez még a bánat is többesszámban
csatlakozik (búkat), ezzel is kiemelvén, hogy nemcsak egy veszteségről, hanem veszteségek
sorozatáról van szó.
A zene, a könnyed-játékos hangulatú gyászritmus által fokozott bizonytalanságérzés követ
keztében a költemény olvasója maga is kétségben marad abban a kérdésben, a boldogság meg
festett képei mennyiben voltak objektíve létezők, s mennyiben csupán a remény által terem
tett illúziók. Ezért elvesztésük fájdalma is enyhül, tompítottabb, amikor ugyanabba a gyász
zenei formába simul bele, megkérdőjelezve, mennyire valóságos értékek vesztek oda, s mennyire
csak illúzió-értékek.
A csodálatos harmóniával felépített verskompozíció reményhez szóló keretszerű I. versszaka
után a volt és elvesztett boldogság, a pozitív, majd negatívba forduló életértékek megjelení
tésének versszakai következnek, hogy a IV. strófával ismét visszatérjünk a kerethez, a remény
nyel való perléshez. A kompozíciót tehát A, B,-B, A jellegűnek tekinthetjük.
Azonban az I. strófa kemény vitája, „Csak maradj magadnak !"-ja itt megenyhült kérdéssé,
sőt könyörgéssé alakul át, mutatva a reménység még mindig élő hatalmát: „Hagyj el, óh
Reménység!/Hagyj el engemet;" majd az „Érzem: e kétségbe / Volt erőm elhagy, / Fáradt
lelkem égbe,/Testem földbe vágy"-ja a remény jelenléte miatt még mindig létező kétségről
beszél. S az utolsó versszak második fele mégegyszer felidézi az összes veszteséget, a lelki Árká
dia elmúlását, a „Bájoló lágy trillák"-at, a rokokó-muzsika és -szerelem minden hatalmát,
melyet Kossovits zenéje is hordott, s melyet Csokonai is megszüntetve-megőrizve búcsúztat,
amikor beleolvasztja ezt a zenét versszövegébe. A „Tarka képzetek" a gazdagon kibontakozó
érzékek érzékenységén nevelt fantáziavilágot, a „Kedv! Remények! Lillák!" . . . pedig tudatos
többesszámaival — Kazinczy mennyire nem értette meg őket! — minden reményt és minden
nőt, minden szerelmet búcsúztat.
A költemény a Lilla-dalok könyvének lezárójaként jelent meg. Maga a versciklus egy sze
relem történetét, a vele kapcsolatos remények kibontakozását, édes konfliktusait, majd a
választott lány elvesztésével a kétséges remények viharzását művészi egymásutánjában jele
nítette meg, s így a feltámadt reményektől, de egyúttal az élet minden reményétől búcsúzó
költemény méltó lezárása az egész ciklusnak.
8.

Kérdésként fennmarad: milyen műfajú a vers. Kazinczy a Tübingai pályairat rávonatkozó
részeiben hol dalnak (Lied), hol éneknek nevezi, nyilván énekelt voltának hatása alatt. Csoko
nai is Lilla-dalai közé helyezte el, bár ez nem sokat jelent, mert ha a költőnek elég határozott
fogalmai voltak is — mint ezt anakreoni verseihez írott jegyzései mutatják — a lírai költészet
két fő nemének, ódának és dalnak különbségeiről, a Lilla-könyvekbe beolvasztott kevéssé
dalszerűeket, az Ódák könyveiben pedig olyan verseket találhatunk, melyeknek címében is
olvasható a dal: Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz, Parasztdal.
Ritmusának könnyedsége és egyöntetűsége fokozza dalszerűségét. De a megszólítás-fikció
tól kezdve az egész, időnként drámaiságba átcsapó belső vita s a rejtett önmegszólító jelleg,
valamint gondolati tartalma s annak elégiába hajlása az ugyancsak modern műfaji képződ
mény, az elegico-óda körébe sorolja. Később maga Kazinczy is, nyilván azzal összefüggésben,
hogy fokozatosan megszabadult az énekelt változat hatásától s egyre inkább szövegként
értékelte, ódának fogta fel. Akkor viszont az ódái jelleggel össze nem egyeztethető dalszerűség
zavarhatta, mint ahogy 1829-es bosszús megjegyzése mutatja: „Mert, csak valljuk-meg, maga
az a csudálójitól csudált trillás és Lillás Földiekkel játszó is rendes egy Óda!"31 A klasszicista
696

műfajba soroló gesztus zavara is jelzi, hogy itt abban az értelemben is modern képződmény
ről van szó, amennyiben nem lehet e műfaji keretek bármelyikébe is egyértelműen besorozni.
Ha még a vele együttélő dallamot is hozzáképzeljük, mindenképpen kora egyik Gesamtkunstwerkjének tekinthetjük, mely verbunkos-dallamában a múlt kelet-európai kapcsolatú évszá
zadainak és a közelmúlt bécsi rokokó zenei világának kincseit egyesíti, hogy a jövő nemzeti
romantikus verbunkos-muzsikáját előlegezze, szövegében rokokó ritmust és bájt hordozva
pedig mind szövegritmusában, mind oldott-zenei kompozíciójában a romantikus remekművek
előzője.

Lajos Csetri
MIHÁLY CSOKONAI VITÉZ: A L'ESPOIR
La poésie du poéte intitulée A Vespoir montre une analogie apparente avec l'ode allégorique-descriptive du XVI II e siécle, mais en réalité, il est en discussion avec un état d'áme intérieur eréé par lui-méme et par ses circonstances, c'est pourquoi il représente une Variante latente
du type de la crise lyrique de la poésie moderne, du type de poésie oű le poete adresse la parole
ä lui-méme. La notion de l'espoir s'est formée, aprés 1795, par suite d'une longue évolution,
en connexion avec la sécularisation de l'esprit religieux et de la subjeetivisation de l'espoir
national-politique et avec la chute de ses propres aspirations. L'une des composantes de cette
évolution et en mérne temps Tun des moteurs les plus importants de cette subjeetivisation,
c'est son amour pour Lilla et la perte de Lilla. Le rythme de la poésie, qui est analogue ä celui
de la mélodie plaintive hongroise de la chanson de Rákóczi, de la mélodie de recrutement de
József Kossovits, des cantiques funébres et des complaintes amoureuses du rococo, adoucit
les excés de sentiment, il rend pour ainsi dire flottants les confins du monde imaginaire et
de la réalité, les images d'une Arcadie spirituelle créées et anéanties par l'illusion, en créant
ainsi l'une des poésies les plus mélodieuses de la poésie lyrique hongroise de l'époque, dans
laquelle la douleur du passe national et l'adieu dit aux espoirs individuels retentissent de concert dans un rythme qui antieipent la musicalité et le trésor mélodique du romantisme de
l'avenir.

«Muzárion, IV. 73.
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