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A tanulmány célkitűzése nem átfogó és lezáró. Törekszik egyrészről a barokk és a rokokó 
határterületének, az ún. későbarokknak közelebbi megvilágítására; másrészről Csokonai néhány 
fiatalkori versének és a bennük megnyilatkozó barokk-rokokó elemek láttatására főleg a cél
ból, hogy az összetevők átformálódásának folyamatára irányítsa a figyelmet. A témakört 
ilyen szűkebb értelemben közelebbről még nem vizsgálta meg az irodalomtörténeti kutatás, 
bár Vargha Balázs, Juhász Géza, Julow Viktor és Szauder József egyaránt, akár Csokonai 
„zsengéi"-vel, a Zöld kódexszel, akár az összefoglalással vagy az ifjúkori verstípusokkal fog
lalkozva, számos igen értékes, irányadó megállapítást tett. „Későbbre" hagyták azonban a 
zsengék stílusának behatóbb elemzését.1 

Nem kívánom és nem is lenne helyes, ha a barokk oldaláról vizsgáló tanulmány túlérté
kelni akarná ezeket az elemeket, de szakítani kell azzal az ismét és ismét felbukkanó nézettel 
is, miszerint a „barokkos ízlés" és a „gyermekes idő" eme „éretlen szüleményei" mintha „za
varnák" azt a képet, amelyet az utóbbi negyedszázadban az irodalomtörténet helyesen rög
zített a költő felvilágosult életművéről. Semmiképpen sem zavaró, sőt egyenesen a fejlődés, s 
a hazai valóság szükségszerű adottságaként kell számon tartanunk, hogy Csokonai mint a 
korabeli többirányú ízlésnek összegzője, a magyar későbarokk sajátos, néhol retrográd, 
néhol viszont zömmel előrevivő elemeit felhasználva tudott továbblépni a felvilágosodás tel
jesigényű, sokszínű megvalósításáig.2 

Csokonai fiatalkori költészete nem valami elszigetelt, gyermeki próbálkozás, egyféle elő
játék csupán, amelyet szinte az „egésztől" elkülönítve lehetne háttérben hagyni. Éppen, 
hogy nem: ezeknek az egészében még barokkhoz tartozó verseknek jobb része a későbbi nagy, 
felvilágosult alkotásokhoz közvetlen, egyenes előzményt jelöl, akár a továbbtoldás, toldalé-
kolás oldaláról nézzük,amikor is újból elővéve továbbfejlesztette e verseket;akár tágabb érte
lemben, a tárgykör és formavilág folyamatos, de egyre átalakulásban tartott továbbvitele 
felől szemléljük. Már Szerb Antal világosan felismerte, hogy noha Csokonai tudomásulvette 
és magas szinten használta fel a megújuló idők eredményeit, „nyugodtan folytatta ott, ahol 
a felújulás előtti barokk-rokokó lírai költők . . . abbahagyták". Folytatta, de tegyük hozzá, 
hogy a felújulás előtti elemeket szükségszerűen és folyamatosan „átépítette".3 

Az újabb szakirodalom még ismételten úgy utal Csokonaival kapcsolatosan a felvilágoso
dás előtti tényezőkre, mint olyan „hagyományos", „szokványos", „barokkos" általánosságba 
vesző jegyekre, amelyeknek közelebbi vizsgálata már nem is lehet cél, mert hiszen hamaro
san ezeknek a jegyeknek eliminálását kell majd konstatálni. Érthető az is, hogy a felvilágo
sodás korának kutatója előtt aligha áll kifejezetten az a cél, hogy eme túlhaladott, más nem
zeteknél már igencsak időszerűtlen tényezőknek elemzését adja. 

Véleményünk szerint azonban, ilymódon a tárgykör egyik lényeges összefüggését hagyta 
mindezideig figyelmen kívül a kutatás, mégpedig azt, hogy az általános értelemben használt 
„barokk", „hagyományos", „szokványos barokk" maga is változó fogalom, s a XVII. század 

1 VARGHA Balázs: A „Zöld Codex" (Csokonai költői fejlődésének első szakaszáról.) I tK 1963. 111 — 162. 
- JUHÁSZ Géza: Csokonai zsengéi. It. 1955. 1 - 1 7 . - JULOW Viktor: Csokonai Vitéz Mihály. In: Magyar 
irodalom története, I I I . Szerk. PÁNDI Pál . 1965. 211 és kk. — SZAUDER József: Sententia és pictura (A 
fiatal Csokonai verstípusairól) 136 — 156. Az Estve és az Álom című kötetben, Bp. 1970. 

2 WALDAPFEL József: A magyar irodalom a felvilágosodás korában. Bp. 1963. Csokonai Vitéz Mihály 
2 4 9 - 3 1 9 . - uo.: Az igazi Csokonai. Irodalmi tanulmányok, Bp. 1957. 181. ( I t 1949.) - VARGHA Balázs: 
i. m. 111. — HORVÁTH János : Csokonai. Csokonai költő barátai. Bp. 1936. 3 — 71. - DOMBY Márton: 
CsokonayV. Mihály Élete s Némely még eddig ki nem adott Munkái. Pest, 1817. V— VI. 1. (Idézet) — BARÓTI 
Dezső: A felvilágosodás korának magyar irodalma újabb irodalomtörténetírásunk tükrében. I tK 1956. 
1 6 8 - 1 7 8 . 

* SZERB Antal: A magyar irodalom története. Bp. 1943. 249. — SZAUDER József: Sententia . . . i. m. 
198. 
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óta alapvető átalakuláson ment keresztül. Ezért például a köztudat szerinti hagyományost, 
nehézkest és a monumentalitást jelképező barokkot a maga eredeti, XVII. századi formájában 
ekkor már ne keressük, hiába is keresnénk. A XVII. század végén jelentkező puritanizmus és 
kartezianizmus, mely utóbbi — nálunk — egészen a felvilágosodás térhódításáig erőteljesen 
van jelen, alapvető változáshoz járult hozzá. De az újabb felvilágosodás irányába mutató 
irányzatok, a teológiai racionalizmus különböző fajtái is a barokk transformációját segítette 
elő. Mindezt összevetve, az 1730—1740-es évek után a barokk átformálódása olymértékűvé 
vált, hogy ekkortól már jogos megkülönböztetően későbarokk periódusról, későbarokk árnya
latok és színezetek kisarkosodásáról beszélni.4 

E későbarokkot, — jelezve mintegy, hogy az már egészen más tulajdonságokkal rendel
kezik mint hajdanán, — nevezték hol késői-megkésett barokknak, „baroque attardé"-nak; 
hol haldokló, dekadens barokknak, „baroque moribond"-nak, hol pedig, s szempontunkból 
ezen van a hangsúly „baroque vigoureux"-nak, életerős, a fejlődésben még aktív szerepet 
vivő barokknak. Bebizonyosodott ugyanis, hogy a hazánkban legalább két századon keresz
tül áthúzódó barokk rendkívül nagy alkalmazkodó képességről tett tanúságot, s az idők vál
tozásának és a jelentkező új igényeknek megfelelően igen sokoldalú eszköztárt alakított ki, 
s a hosszú továbbélésben elkerülhetetlenül az életerős elemek fennmaradása volt indokolt. 
Az így alakuló barokk, adottságot és képességet mutatott arra, hogy közeledjen a felvilágo
sodás új gondolatköréhez és formavilágához: esetlegesen vagy alkalmasint együtt is haladjon 
vele, de legalábbis ne kizárólag ellenpólust jelentsen. A XVIII. század folyamán ugyanis a 
fokozatosan jelentkező és terjedő, felvilágosodás irányába tartó motívumok egy bizonyos 
részét a barokk mindenképpen könnyűszerrel magába tudta olvasztani, — vállalni tudta, 
miáltal a későbarokk előremutató jellege azon nyomban kiviláglik. Az említett motívumok 
másik része viszont harcban, az egész századot meghatározó állandó küzdelemben győzött, 
miáltal a barokk retrográd elemek kényszerűen háttérbe szorultak, vagy nagyobb részt meg
semmisültek.5 

Egyidejűleg megindult a barokkon belül egy korigényből fakadó, reálisabbá váló, egysze
rűsödő folyamat is, amely eltávolodott a látványosan nagyotakaró, el túlzó jegyektől, s helyette 
a köznapi világ apró eseményeire és a hétköznap embereire, az alsóbb társadalmi régiókra te
kintett előszeretettel. így a felvilágosodás új igényű jegyeivel konfrontálódó hagyományos 
barokk elemek új tartalommal és formával telítődve tudtak még hosszabb ideig előrevivő 
funkciót betölteni. Hasonló helyzettel állunk szemben, mint aminek történelmi, társadalmi 
összefüggéseit a feudális viszonyok tartós maradása folytán jól ismerjük, hogy tudniillik bár
mennyire is ellentmondásos, a magyar nemesség az átlagosnál jóval hosszabb ideig állt az 
élén a hazai felvilágosodás előrevitelének küzdelmeiben.6 

A felvilágosodásnak az 1770-es évekkel beköszöntő formális-lényegi győzelme nem járt 
tehát együtt a már gyökeresen átformálódott barokk jegyek legyőzetésével vagy elhalásával 
sem a magas, sem a mögöttes, sem pedig a népies irodalomban; de éppen ellenkezőleg; egyidejű 
jelenlétük az egyéb eszmei és stiláris törekvésekkel, sokrétű, bonyolult, de a valóság talaján 
szükségszerűen összetett helyzetet teremtettek. Ennek kontrasztív vizsgálata több irányú 
eredményt igér. Jelen esetben az a célunk, hogy láttassuk, milyen átalakulás árán, milyen 
új elemek recepciója révén volt képes a későbarokk fenntartani magát, illetőleg beilleszkedni 
a XVIII. század magas irodalmába, Csokonai költészetébe. 

Mind Vargha Balázs és Juhász Géza, mind Julow Viktor és Szauder József, Csokonai fia
talkori verseit tárgyaló, említett tanulmányaikban egyaránt arra a végkövetkeztetésre jutot
tak — bár a megközelítést és az egyéb eredményt illetően különböző módon —, hogy Csoko
nai költészetének ez a szakasza egy olyan külön egységet képvisel, ahol a kialakulatlanság, 
illetőleg az alakulás stádiumában az előzményekhez, az iskolában tanultakhoz, a hagyomá
nyoshoz, s végső soron a barokkhoz kapcsolódás kiváltképpen jellemző. Szinte mindegyik emlí
tett szerző igen meggondolkoztató módon törekedett e költői szakaszt értelmezni és külön
böző oldalról felosztását, elrendezését adni. E belső rendnek azonban inkább a költői fejlődés 

* SÖTÉR István: A korszak és irányzatok. In: Az ember és műve. Bp. 1973. 103 — 126. — TOLNAI Gábor • 
Barokk-problémák. In: Tanulmányok. Bp. 1970. 13 — 40. — WELLMANN Imre: Barokk és felvilágosodás. 
Magyar művelődéstörténet. Szerk. DOMANOVSZKY Sándor. IV. kötet. Bp. é. n. 498. — GYENIS Vilmos: 
Későbarokk és népies irodalom. I tK 1968. 1—24. 

»TAPIE, V. L.: Baroque et classicisme. Paris, Plön, 1957.1. — uö.: Essai d'analyse du rococo international. 
In : Sensibilita e razionalita nel settecento I. I I . Venezia, 1967. — Philippe MINGUET: Esthétique du rococo. 
Paris, 1966. 15. — BÁN Imre: A barokk. Bp. 1962. 5. 

' BARÓTI Dezső: A X V I I I . század ízléséről. Petőfi írod. Múzeum. Évk. 1960-1961 . 2 5 - 3 9 . - Jean 
STAROBINSKI: L'invention de la liberté, Genéve, 1964. 17. - SZAUDER József: A XVII I . századi magyar 
irodalom és a felvilágosodás kutatásának feladatai. In : A Estve és Az álom című kötetben. Bp. 1970. 5 — 57. 
— BENDA Kálmán: La societé hongroise au XVIII" siécle. In: Les lumiéres en Hongrie, en Europe centrale 
et en Europe Orientale, (Mátrafüredi Tanácskozás, 1970) Bp. 1971. 17. — BENDA Kálmán —H. BALÁZS 
Éva: Societé, nation et culture en Europe centrale et Orientale, Kézirat, Második Mátrafüredi Tanácskozás, 
1972. 



szempontjából, filológiailag, s a verstípusok alakulása oldaláról bontakozott ki ezideig mara
dandó képe: Építve minderre, de a barokk szempontjából tekintve át ezt a költői szakaszt, 
azt tapasztaljuk, hogy négy kézenfekvő módon elkülöníthető típust jelölhetünk meg: 1. Az isko
lás gyakorlat verseit, melyek a barokk poétika viszonylag mérsékelt elvei szerint készültek. 
2. A kimondottan hagyományos és nehézkes barokk jelenlétét mutató költeményeket. 3. A ké
sőbarokk és annak rokokóba váltásának leíró típusú verseit. 4. A népies későbarokk behato
lását a Csokonai-versekbe. 

Az első típusba azokat a jórészt gyermekkori verseket soroljuk, amelyek a kollégiumban 
szokványosán adott témák megverselései, propoziciós költemények. Ezeket jól ismerjük a 
kollégiumi diákköltészetből, Arany János is emlékezetesen jellemzi őket. A barokk poétika 
sémáit követi itt Csokonai, egyéni alkotásmódja nem alakult még ki; és sem a hagyományos 
barokk elemek érett formái, sem az új törekvések karakterisztikus jegyei nem sarkosodnak ki. 
Annyi látszik nagyon világosan, — anélkül, hogy e típus részletes taglalásába bocsátkoznánk —, 
hogy a mérséklet és az egyszerűsödő barokk igénye érezteti már hatását az iskolai költészet
tan gyakorlatában; és Csokonai maga is — első próbálkozásaiban nem távolodhatott el túl
zottan a valóság talajától.7 

A barokk lehetőségeinek szélsőséges alkalmazása már nem része a korabeli poétikáknak 
sem, s miként Bán Imre, Losontzi István poétikájáról írott kitűnő tanulmányában rámuta
tott, e poétikák „a barokk túlzásaival szemben a klasszikusok stílusára kívánták oktatni az 
ifjúságot". Mindez persze semmit sem változtat azon, hogy a korabeli iskolai verstani gyakor
lat teljes egészében még a barokk hagyományban gyökerezett, s miként Losontzi István poé
tikai rendszerezése, ha megszorításokkal is, a százados barokk gyakorlatot követte, ugyan
így Csokonai is iskolai tanulmányai folyamán lényegében barokk alapozottságú poétikai elvek
kel találkozott.8 

A második típusban viszont igen erőteljesen és teljes karakterisztikus mivoltával s fegy
verzetével jelentkezik a hagyományos barokk, mégpedig a „dagályos", a „látomásos", a 
rikítóan fantasztikus és túlzsúfolt barokk. A leginkább problematikus kérdés e tekintetben 
az, hogy az imént látott, viszonylag csak mérsékelt hangvétellel barokkos iskolás, téma-ver
sek után, illetőleg azokkal még szoros összefüggésben, hogyan vált lehetségessé e vitán felül, 
kimondottan barokk költeményeknek létrejötte? E verseket többek között A tengeri zivatar, 
Az árvíz, vagy A földindulás fémjelzi, akár csinált egzaltációjukkal, akár modoros fantázia
képeikkel. Szauder József egy részről igen helyesen okolta meg ezt a helyzetet azzal, hogy az 
erősödő költői öntudat „hatni akarása" munkált itt, s eredményezte e felfokozott és a korban 
szokott, sőt igényelt barokk eljárást. A költő itt az elvárásnak igyekezett a legmesszebbmenő
kig eleget tenni.9 

Továbblépve úgy látjuk, hogy az említett barokk vonásokat is túlmélyítő verstípusok meg-
okolásában a múlthoz fordulás gyakorlatát is figyelembe kell vennünk. A szóban forgó vers
típusok ugyanis tárgyuknál fogva legalább két évszázados, a hagyományos, a kezdeti nagyot
akarás barokkjának gyakorlatához vezethetők vissza. (S ekkor még nem is utaltunk az árvíz
nek, a vízáradásnak, a tengeri viharnak, a földrengésnek az antikban és reneszánszban fogant 
s a manierizmustól is gyakorolt irodalmára.) Kétségtelen viszont, hogy mindezek a hajdan 
„nagy barokk"-ot kifejező témák Csokonai korára már annyira közkeletűvé, sőt elkoptatottá 
váltak, hogy mint látni fogjuk egészen leszálltak, s az ún. későbarokk népies irodalom saját
jává is váltak. Feltűnő és következetesen megnyilvánuló jelenség viszont, hogy e rendkívüli 
témák (árvíz, tengeri vihar, földrengés stb.) megjelenítése minden szinten, még a legalsóbb 
népi szinten is a barokknak túlfeszített, túlhajtott, telített és végletekig felfokozott forma
világának felhasználásával történik. Rendkívüli események rendkívüli előadásmódja a barokk 
kézenfekvő szerepét indokolják. A későbarokk időszakában már időszerűtlen volt ugyan e 
dagályos barokk általában, de az adott rendkívüli témák még megkövetelték, s csak nehezen 
lehetett a szinte előírt és készen kapott követelményeknek hátat fordítani. Szükségszerű 
volt, hogy akár a népi alkotók, akár Csokonai már csak mintegy visszanyúljanak, kölcsönöz
zenek a régi „nagy" barokktól és felhasználják a századokon át felhalmozódott s kiformáló
dott dagályos barokk eszköztárt ekkor, amikor már egyébként más irányokba tekintettek. 

Az elmondottak illusztrálására elegendő csak futólagos pillantást vetnünk például a két 
„víz-tenger-folyó" motívummal összefüggő költeményre, A tengeri zivatar-ra és Az árvíz-re. 

' BÁN Imre—JULOW Viktor: Debreceni diákirodalom a felvilágosodás korában, Bpest, 1964. 5—19. — 
ARANY János: Irányok. (Szépirodalmi Figyelő 1861. 26. sz.) In: Arany J . Válogatott művei IV. 1953. 154— 
155. — O. NAGY Gábor: Református kollégiumi diákirodalom a felvilágosodás korában. Debrecen, 1941. 

* BÁN Imre: Losontzi István poétikája és a kései magyar barokk költészet. Studia Litteraria. Debreceni 
Tudományegyetem Magyar Irodalomtörténeti Intézet kiadványa. Tom. II . 1964. 34—35. — uö.: Poesie et 
poétique, Acta Litteraria V. 1962. 373—379. — HORVÁTH János: A X I X . század fejlődéstörténeti előzmé
nyei. Tanulmányok. Bp. 1956. 94—142. 

•SZAUDER József: Sententia . . . i. m. 177. 
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(Emlékeztetünk csupán, hogy már magát a víz, tenger, habok stb. érzéki láttatását eleve 
alapvető nagybarokk elemként tartják számon a barokk szakirodalomban.)10 

A tengeri zivatar11 című költemény kezdő és záróképe a fény és világosság kifejezése: elől 
a „nap nyájas fényje", a végén a „magát csillogtató nap". Ezzel szemben az egész vers nem 
más, mint a kitört viharnak teljes sötétségben való érzékeltetése, túlnyomóan a barokktól 
oly annyira kedvelt fény-, árnyék-, szín-, érzéki- és hanghatások útján. A túlzó és túlzsúfolt 
jelzős szócsoportok gazdaságát érzékeltetik a következő alakzatok: „setét felhők", „rette
netes tenger", „rémült ég", „sikoltó zúgás", „ellobbant villámok", „tüzes menykövek", 
„halomnyi habok", „dühös habok" stb.12 Nem utolsó sorban szembeötlő a színhatások sajá
tos szimbolikája: a „sárga félelem", a „kék rettegés" stb. 

A jelzős összetételeket egybefogó cselekvések és események sem sokban térnek el barokk 
megjelenítő erőben, képszerűségben és érzéki hatásokban az előzőektől. íme néhány ilyen 
kimondottan barokk igei alakzat: „Nyargal a szél a habokon", „bús hangon mormol a szél", 
„mennykő legörög", „dühöngve dörömböl", „halált hempelygetnek", „árbócfák a holdat 
korholják", „csikorog a kötél, az árbócfa törik", „jajjszók szaladnak" stb. Szinte mindenütt 
a súlyos, agyonhalmozott barokk áll előttünk, s csak néhol emlékeztetnek a könnyedebb roko
kóra, a könnyen toll alá szaladt alliterációk. Az egészet hangulatilag is, utalásszerűén is alá
festi a mitológia hínáros szövevénye, ami még a tradicionális és tanult formákra épül. 

Tegyük hozzá a fent vázolt grandiózus tenger-képhez, hogy Csokonai a tengert, vagy éppen
séggel a viharos tengert sohasem láthatta, ennél fogva közvetlen élménye sem lehetett róla. 
Világos a vers alapján, hogy a barokk hagyományból készen kapott séma volt a szerző közvet
len segítője, amihez az egyéni fantázia is hozzájárult. 

Egészen más a helyzet a már sokkal egyszerűbb, de még a vázolt barokk kereten belül 
maradó másik Csokonai-verssel, Az árvíz-zel. Itt megért, tapasztalt eseményt vett tollára 
a költő, bárha igaz, most is rendkívüli témát, ami barokk képeket igényelt. Ám ezúttal a köz
vetlen élmény, — nyilván egy helyi falusi árvíz emlékezete — igen erős, s ez az alapozója a 
költeménynek. A szokványos és a rendkívüli tárgyhoz mintegy „előírt" barokkizálást erre 
az alapra kellett, illetőleg kellett volna a költőnek ráépítenie.13 

Ilyen értelemben esik is szó még a „szelek csatájáról", amikor is „bömböl a szomszéd hegy 
fellegtartó töve" és hogy „sikoltó habok, hánykódva dagadnak", de lépten nyomon inkább 
érezzük már a realitást, s a kisebbszerűséget, és semmiképpen sincs már jelen a „tenger" 
előzőkben látott felmagasztosult megjelenítése. A most idézett „sikoltó habok", melyek „hány
kódva dagadtak" csupán „sebes patakok" vizétől eredtek, s a pusztulást nyilvánvalóan egy 
kis falu viszonyai közt kell értenünk, ahol a szinte derűs úszkáló ökörcsorda" helyzetének, 
és a tövestül kitépett "magos cserfa" görgetésének reálisan gyakorlati képe vegyül bele az 
árvíz általános barokk képébe. Ez utóbbinak kiteljesedésében is meghúzható azonban a 
határ; mint írja — az árvíz: 

„A barmokat szörnyű örvényibe nyeli, 
A feldúlt házakat hátára emeli, 
A kies téreket mélyen bévölgyeli, 
S lesznek mindenféle prédáival teli" 

Látható, az árvíz képe sokkal földközelibb már a tengeri vihar bemutatásánál. Az elöljá
róban a barokk elemek átalakulásáról, gyökeres átformálódásáról mondottakat a két vers 
pontosan alátámasztja: Az első esetben szükségszerűen alkalmazott, azaz kölcsönvett hagyo
mányos barokk eszköztár emitt már leegyszerűsödött a közvetlen reális tárgykör hatására. 
A későbarokknak a fent említett egyszerűsödési folyamatáról és életközeli gyakorlatáról 
van itt szó nyilvánvalóan. 

Hogy Csokonai számára idővel a tengeri vihar barokkos képei már mennyire azt a multat 
jelentik, amelynek hátat fordított, kitűnően érezteti a Tempefői I. felvonás V. jelenésében 
található részlet. Itt Serteperti éppen pipáragyújtó papírost keresgélve, egy ilyen célra készí
tett papíron nyomtatott szöveget talált, majd így kérdezett rá: „Mi bolondság van rajta?" 
Olvasva a szövegrészt, amely valamely tenger leírását nyújtotta, a „tengeri víz" gyakori elő
fordulásán akad fenn, s hosszasan élcelődik felette. Eme ominózus papír akkor lesz a lángok 
méltán kiérdemesült martaléka, amikor Serteperti felháborodva, s méregre gerjedve e szavakig 

" Jean ROUSSET: La litterature de l'áge baroque en Franc, Paris. 1953. 141 — 161. — WOELFLIN, A.: 
Principes fondamentaux de l'hlstoire de l 'art. Paris, 1952. 

M Az idézetek: Csokonai Mihály: összes versei I. I I . Bpest, 1967. VARGHA Balázs kiadásából. — A ten
geri zivatar I. 12. 

" A Csokonainál előforduló ,,habok"-kal kapcsolatos összetételeket alapos vizsgálat tárgyává teszi SZAU-
DER József: Sententia . . . i. m. 117. 

13 Idézett 1967-es Csokonai-kiadás, 52. 
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jut: „a tengeri v í z . . . elveti hintóját, s tengernek ereszti hajóját." A költő továbbfejlődését 
a tenger-rajz barokk felfogásán mutatja, hogy mindezt már maró gúnnyal utasítja el magától.14 

Kitérőként, de egyszersmind tárgyunk motivációjaként említem, hogy a barokk irodalmi
ságban a XVII—XVIII. század folyamán gyakorta nevezetes tengeri vihar-leírásoknak lehe
tünk tanúi. A Zrínyi háborgó tengere, az Adriai tenger képe közismert; de az emlékírók szinte 
kivétel nélkül nagy gondot fordítanak a tenger leírására; kezdve Szepsi Csombor Márton
tól, Bethlen Miklóson keresztül Rákócziig, de a sok-sok névtelen, vagy kisebb, tengert látott 
magyar emlékezésíróig. Feltűnő ezeknél a beszámolóknál, hogy mindegyik kivétel nélkül 
viharba kerül, vagy legalábbis tengeri viharnak véli azt, amit tapasztalt. így e munkákban, 
prózában, hozzávetőleges pontossággal visszaolvashatjuk a Csokonai-féle tenger-leírást, 
miáltal bizonyosnak látszik, hogy e hagyományos téma-megírás és kifejtés azonos alapokra 
épült. Jellemző, hogy még Bethlen Katát is elragadja a tenger-leírási hév, noha, mint írja: 
„ . . . tengert én soha nem láttam, annál is inkább rajta nem hajókáztam.. .", mégis lelkivilága 
háborgásának bemutatására — úgy érzi — mással nem helyettesíthetően a szokványos barokk 
viharos tenger-leírást kell alkalmaznia.15 

A kimondottan népi, paraszti emlékírásban is, már a népivé vált, leszállt későbarokk ele
meként jelenik meg a „víz-áradat-tenger" motívum, amiként azt másutt részletesebben kifej
tettem.16 És ami ezekután érdekes, hogy a népi krónika írója a Csokonai vízáradása leírásához 
igen hasonló módon jár el: Egy falusi árvíznek rendkívül szemléletes leírását kapjuk, méghozzá 
a népi igényhez alkalmazkodó ún. népi-barokk stílusban. E paraszti emlékíró is derűs helyzet
képpel kezdi az árvízre kitérő epizódot, mint Csokonai: „Szép napfényes idő volt. . ." De 
mélyen sötétre váltott a kép, amikor jött a hír: „árad a víz . . . s nagy erővel rohan le a berekre". 
Menekülő emberekkel telik meg a határ, akik elborzadva látják a „tengervíz" fenyegető 
közeledtét; és azt hogy mint „vetette fel a háborgó víz az osztagokat", majd pedig „parto
sabb helyekre emelkedve... nagy erővel hogyan rohant le a rétekre, s be a faluba". Itt az 
állatok veszedelme; a vizek közé rekedt „ökörcsorda rohanása", a fuldokló borjak és tehenek 
látványa, amott az emberek tusáját látjuk az árral. De elég is mindez, hogy az ábrázoló törek
vés és a témakör hasonlóságát Csokonai árvizével kapcsolatosan nyugodtan konstatálhassuk. 

Csokonai Földindulás című versére már nem térünk ki. Lényegében A tengeri zivatar-nál 
elmondottakat tartom itt is irányadónak. Ugyanakkor Szauder József vizsgálatait is Hervey 
és Young szentimentális prózájának hatását illetően, (Péczeli József közvetítésével) igen fon
tosnak tekintem. Ez esetben az apokaliptikus leírás hasonló igénye meggyőzőnek látszik. 
Az árvíz-ben pedig a „gyászszínű szőnyegek" Hervey-féle gyakori képalkalmazását figyel
hetjük meg. Egészében azonban döntőnek a hazai barokk elemeknek továbbélését, felhasz
nálását, módosult, s átalakulóban levő megnyilatkozásait tartom.17 

Csokonai ifjúkori verseinek, a barokk szempontjából adott felosztásunk harmadik csoport
ját azok a leíró, életképszerű költemények alkotják, amelyek az előbb látott barokk túlhaj-
tás ellenkező pólusát, a későbarokk egyszerűsödést jelképezik. Ide tartoznak részben a külső 
világ, a természet, az év- és napszakok objektív leírását nyújtó alkotások. (Pl: Egy kies kertnek, 
Egy városnak, A délnek, Az estvének, Az ősznek, A télnek, A nyárnak leírásai stb.); más részben 
egyes kirívó tulajdonságok célbavétele, az e tulajdonságokat hordozó alakok, típusok leírása, 
szatirikus jellemképek, jellemrajzok alkotása, illetőleg portrék, zsánerképek megformálása. 
(Pl: A kevély, A fösvény, A cigány, A kalmár, A gazdag, a Rút ábrázat és szép ész, A poéta gyö
nyörködése stb.)18 

Ezek a versek a barokkon belül szemlátomást a realisztikusabb, a sokszor érdesebb, köz
napibb viszonylatokat tárják fel. Gyökeres szakítást mutatnak a súlyos-nehézkes barokkal; 
híre sincs a zsúfolt, túltelített halmozó képeknek, s helyükbe az apró kicsiny dolgok „talen-
tomos" észrevétele, fontosnak tekintése és gonddal „tudománnyal" való leírása lép. Az apró 
kicsiny dolgok észrevétele és rögzítése azonban úgy történik, hogy a rokokó igényének uralom
rajutása még nem történik meg, legfeljebb csak enyhe utalásait érezzük. Tipikusan a késő
barokk átmeneti útkeresését, de viszonylag arányos kisarkosodását jelzik ezek a versek, ame
lyeknek mondanivalója meglepő módon a századközéptől induló hazai eszmei és formai törek
véseket váltják valóra, illetőleg ahhoz igen szorosan kapcsolódnak. 

Az elmondottak értelmében a XVIII. század második felének csupán egy-két összefüggé
sére utalunk, ahol a Csokonai versek és a későbarokk mentalitás párhuzamai észrevehetők. 

14 Csokonai Vitéz Mihály válogatott művei, Szépirodalmi Könyvkiadó, Bpest, 1950. Tempefői. 110—111. 1. 
(Magyar klasszikusok) 

16 Bethlen Kata: Védelmező erős pais. Előljáró beszéd. B. K. önéletírása, Bpest, 1963. (Magyar Száza
dok) 353. 

" G Y E N I S Vilmos: Emlékirat és parasztkrónika, I t K 1965. 164. 
" SZAUDER József: Az estve és Az álom keletkezése (Csokonai és a felvilágosodás) In: Az estve és Az álom 

c. kötetben. Bp. 1970. 241—42. 
" I d é z e t t Csokonai kiadás, 1967. I. 587. 

702 



Az egyik szembetűnő jegy a természet-leírások konkrétsága és gyakorlott alkalmazása. 
Többek között a század 50-es—60-as éveinek kéziratos irodalma, a napló-és prédikációs iro
dalom arról győz meg, hogy a különböző új, felvilágosodás irányába törő világi és teológiai 
irányzatok egyaránt hatalmas arányú diffúzióját valósították meg a természet megismerését 
szolgáló témáknak. Egy-egy prédikátor például, aki a „világosodás fiai"-ra hallgatva való
ságos vulgarizátora lesz az Európát betöltő népszerű fiziko-teológiai elméleteknek, igen közel 
jár a természeti jelenségek értelmező leírásában a Csokonai-féle leíró versek első változataihoz.19 

Egy másik figyelemre méltó jegy fakad a századközéptől behatoló és nagy gyakorlatot 
kialakító különböző vallási-világi moralizáló törekvések jelenlétéből. Osterwald hatása külö
nösen fontos e tekintetben. Tény, hogy a korerkölcsök festése mind gyakoribbá válik; egyes 
szerzők figyelmét már az élet világi-erkölcsi oldalának vizsgálata köti le. Nem is szólva arról, 
hogy a magyar portré-műfaj csiráinak megvalósulása is e periódusban kezdődik, pl. több szerző 
írja meg a korban élő ref. püspökök s papok „portré"-it, de egyéb típusok portrészerű, prózai 
megörökítésének divatozására is vannak bőven adatok.20 Csokonai jellemzései, jellemképei, 
portré-versei sok tekintetben ezekkel a későbarokk, de felvilágosodás irányába mutató erkölcs
rajzoló, portrét alkotó törekvések gyakorlatával állnak szoros kapcsolatban. 

E jellemképek bizonyos rokonságot mutatnak az ugyancsak századközéptől megerősödő 
későbarokk anekdotái gyakorlattal is. A különös, az „extra" és a felfokozottan rendkívüli 
alakok, mint a „fösvény", a „cigány", a „zsugori", az „uzsorás" stb. vonzották a szóbeli, 
anekdotái témaválasztást is, s ezeknek megvalósult formáiban a leírásoknak, az erkölcsi oldal 
vizsgálatának igen fontos szerepe volt. Hogy pedig a kollégiumi témaversezetek és a szóbeli 
anekdotái hagyományok e témakörben összefüggnek, könnyen észrevehető. Csokonai ide-
kapcsolódása is szükségszerű lehetett. 

A későbarokk párhuzamok lezárásaként rögzítjük, hogy a felvilágosodás formális győzelme 
előtti periódusban széles alapon erősödtek meg a társadalmi problémákban tisztán látó, tisz
tán látni akaró törekvések. így többek között éppen az említett két tényező: a korerkölcsök
ről rajzolt portrék és a kiemelt, társadalmi jelenségeket kifejező anekdotái típusok nagy mér
tékben hozzájárultak ahhoz, hogy a század végén Csokonai otthonosan, s biztosan mozogjon 
e témakörben. Elég csak utalnunk az olyan antifeudális típusok megformálására, ahol a nép
pel, a szegénységgel, a közzel és közérdekkel szemben megnyilatkozó tulajdonságok állíttat
nak pellengérre, mint az uzsorásság, zsugoriság, fösvénység, kevélység, kalmárság stb. 

A most tárgyalt verstípusok kapcsán vetődik fel a rokokó problematikája is. Többen ész
revették már, hogy Csokonai a „rokokó színt" a magyar hagyományból veszi, hogy később 
egészüljön ki az európai rokokó közvetlen ismereteivel.21 Ám az előbbinek, a magyar hagyo
mányból fakadó „rokokó"-nak közelebbi feltárása még nem történt meg. Annyi világos viszont, 
hogy a szóban forgó fiatalkori Csokonai versek e típusaiban, ezt a rokokót tettenérhetjük, 
de ne várjunk kialakult, kiforrott formákat. A későbarokknak már egy tisztuló, leegyszerűsödő, 
a valóságtól nem elrugaszkodó, könnyedebb, de egyszersmint aprólékosan figyelő, pontos és 
gondos változata csupán, amely hozzáállásban, alkalmazkodásban szorosan simul már az 
új igényekhez, mintegy alapot teremtve a szinte tudatosan várt új motívumok befogadásához. 

Ebben a rokokóban még felemás módon keverednek a későbarokk és rokokó vonások s 
kusza szövevényt alkotnak. Nem is mindig lehet eldönteni, hogy a barokk, vagy a rokokó 
primátusáról lehet-e szó az adott folyamatban. (Éppen ez az, ami a kelet-közép európai roko
kót megkülönbözteti a nyugatitól, mint erre a barokk-rokokó kutatók; Tapié, Minguet stb. 
rámutattak.22 Csokonainak e későbarokk-rokokó átmenetre való reagálása — igaz már a 
század legvégén — igen gyors, mondhatni rendkívül rövid időtartamú. Csokonaira igen jel
lemző különben is, hogy bizonyos alapformákat hamar szelektált s gyorsan „összetettebb 
típust" volt képes kialakítani.23 így a rokokó, mégpedig a nyugati igények szerint is valóra
váltott könnyed rokokó, Csokonai költészetében olyan gyorsan hódított tért, hogy annak 
magyarázatát kizárólag abban kell keresnünk, miszerint az átváltást éppen e későbarokk és 
e későbarokk-rokokó formák kiépültsége, készenléte egykönnyen s hamar lehetővé tette. 
Ezt a kiépültséget, ezt az erős, hagyományt összegző készenlétet vesszük észre Csokonainak 
most említett verseiben. 

A készenléten, az alapozottságon túlmenő rokokó jegyek jelenléte is megfigyelhető az ifjú
kor verseiben, ám mindig felemás módon. Hol meglep egy-egy kifinomult, lágyan röppenő 

" Hermány Dienes József: Prédikációs kö te t e i , és II . kézirat. Vö. :GYENIS Vilmos: H. D. J . — SZAUDER 
József: Az estve és Az álom i. m. 222 — 229. 

20 A Püspökökről, Papokról portrékat Hermányi Dienes József és Bod Péter írtak. Az egyéb adatokat a 
tárgyról később készülő tanulmány adja és tárgyalja. 

21 JULOW Viktor: Csokonai . . . i. m. 221. — SZAUDER József: A klasszicizmus kérdései és a klasszi
cizmus a felvilágosodás magyar irodalmában. In: Az Estve és Az álom, Bp. 1970. 116. 

2 2V. L. TAPIÉ: Baroque et classicisme i. m. 117—124. — P. MINGUET: Esthétique du rococo i. m. 125. 
— J . VANUXEM: C á r t baroque, dans l'histoire de l 'art. I I I . „Encyclopédie de la Pléiade". Paris, 1965. 75. 

28 SZAUDER József: Sententia . . . i. m. 156. 



rokokó kép, ugyanott az iskolás verscsinálás gondja is fellelhető, de közelében ott núzódik 
még a későbarokk földközele is, s helyenként a nagy barokkra való visszatekintés is. Ebből 
a szempontból jellemző versek A szerencse változó, A patyolat, vagy A feredés című költemé
nyek.24 Az elsőben például a „mosolygó szemek", a „tarka golyóbis", a „nyájas karok", 
vagy a „kecsegtet-csepegtet" rímpár rokokó elemei békésen megférnek még a barokk nehéz
kesen előgördülő kifejezéseivel, mint például a „virtus kőbástyájával", az „ártatlanság palást
jáéval , a „minden bombit hasztalan lövellő" citadellával stb. 

Az ifjúkori verseknek későbarokk szempontjából adott elrendezés negyedik típusára uta
lunk végül, amely a népies barokkal való Összefüggéseket kívánja éreztetni. Többen egybe
hangzóan megállapították már, hogy a barokk a társadalmi fejlődés elmaradása folytán sokáig 
elhúzódva, igen erőteljesen tudta kiterjeszteni befolyását a XVIII—XIX. században a nép, 
a parasztság szélesebb köreire is.25 A nép körébe leszállt későbarokknak XVIII. századi ala
kulása ad szerintünk alapvető magyarázatot arra a Csokonai költészetének sokat emlegetett 
rétegére, amelyet köznapiasnak, népinek-népiesnek, érdesen, szabadszájúan deákosnak, kol
légiumi stílusúnak, parasztosnak, játzinak, vaskosnak, pajzánul-durván tréfálkozónak, rusz
tikusán egyszerűnek, választékosságot rombolónak, realitást keresőnek, szókimondónak stb. 
szoktak nevezni. Mindez a későbarokk időszakára annyira jellemző tulajdonság Csokonai 
korára, de már jóval megelőző fejlődési alappal, az alsóbb társadalmi rétegekben teljesen 
honossá vált, s az ún. mögöttes kultúrát a szó legteljesebb értelmében meghatározta. Ennek 
a népi kultúrának hátterét kívánatos alaposabban megismernünk, hogy Csokonai e verstí
pusaiban tisztábban lássunk. 

Szélesebb összefüggésben csak az utóbbi évek európai, főleg francia kutatásai, köztük 
Robert Mandrou-é irányították rá a figyelmet — váratlan sikerrel — a népi műveltségnek, 
a „háttér kultúrának", a „sous-litteratúrának" alaposabb vizsgálatára, s máris jelentős ered
ményt értek el. Megállapították többek között, hogy eme marginális műveltség és irodalom, 
az ún. infra-litteratúra a népies, későbarokk jegyében még a XVIII. század felvilágosult Fran
ciaországában is mindvégig igen nagy volumenű és igen lényeges szerepet játszott akkor, ami
dőn már Voltaire, Rousseau stb. fémjelezték a magas francia irodalmat. Magyarországon e 
háttérkultúrának még szélesebb alapozottságával kell számolnunk ismert társadalom-fejlő
dési okok folytán. A népszerű, néphez, s esetenként a népről szóló, népi igényekhez alkalmaz
kodó, de egyszersmind a népi műveltséget formáló tendenciák óriási szerepét ma már tisztán 
látva hangsúlyozzuk: nem lehet valódi az a kép, amelyet úgy alakít ki az irodalom- vagy 
történelemtudomány, hogyha csak a kiemelkedő csúcsok oldaláról nézi a fejlődésben bekö
vetkező jelenségeket; a barokkot, későbarokkot kifejező, bárha még rendi tradíciókat őrző 
kultúrának és irodalomnak jóval nagyobb tömeghatása volt, mint ezideig számításba vettük.26 

Csokonait — ismeretes módon — igencsak szoros szálak fűzték ehhez a másik, népi és ba
rokk mögöttes kultúrához, a „zone intermédiaire" irodaimiságához. Nem lehet most felada
tunk ennek teljességét szembesíteni az elemzésre kitűzött ifjúkori versek kapcsán. Egy témát 
láttatunk közelebbről, az érintkezésnek egy igen kézenfekvő tematikájában, a kolportázs
irodalom legszámottevőbb műformájában; a népies-népszerű kalendáriumok tárgykörét.27 

Nincs még feltárva a hazai kalendáriumok Csokonaival egyidejű, vagy az azt megelőző 
anyaga. Eddigi alkalmi vizsgálataink arra utalnak, hogy van mit keresnünk e témában. 
Az imént említett francia művelődéstörténeti vizsgálatokban az almanach-kalendárium téma 
mennyiségi vizsgálata odavezetett például, hogy kimutassa: negyvenezer megvizsgált XVIII. 
századi kiadvány arányaiban, számszerűleg a második helyen a kalendáriumok szerepelnek.28 

Ha nálunk kisebb arányú is a kalendáriumok részesedése, indokolva érezzük, hogy a levont 
következtetéseket figyelembe vegyük. 

• 

21 Idézet az 1967-es Csokonai kiadásból, i. m.: 12., 101., 152. 
" T O L N A I Gábor: Barokk-problémák i. m. 23. — BÁN Imre—JULOW Viktor: Debreceni diákirodalom 

i. m. 14. — GYENIS Vilmos: Későbarokk és népies irodalom, i. m. és az itt adot t irodalom. I tK 1968. 1—24. 
" Robert MANDROU: De la culture populaire aux XVII 8 siécle. Paris, 1964. — R. MANDROU: Le baro-

que européen; mentalité pathétique et revolution sociale. Annales Economies, Sociétés. Civilisations, XV. 5. 
1960. — Arany János: Irányok . . . i. m. 154. — SZAUDER József: A klasszicizmus . . . i. m. 112. — GYENIS 
Vilmos: R. Mandrou könyvéről . . . Acta Litteraria, 1968, 204. és Helikon 1967. 119. — Robert MAUZI: 
L'idée du bonheur dans la littérature et la pensée francaise ou XVII I " siécles. Paris, 1965. 

27 Charles NISARD: Histoire des livres populaires . . . Paris, 1968. (réimpr. de 1864.) — Pierre BROCHON: 
Les livres de colportage en France . . . Paris, 1954. — DÉVIGNE, Roger: Histoire des livres de colportage et 
du livre populaire, Paris, 1950. (Le courrier graphique 46. 47. 49.) — Geneviéve BOLLEME: Les almanachs 
populaires aux XVII" siécles. Essai d'histore sociale. Paris, 1969. 147. — MARÁIS, Jean-Luc, Almanachs 
populaires du XVII* siécles, Paris, 1966. — ORTUTAY Gyula: Kalendárium-olvasó magyarok. Az írók, 
népek, századok c. tanulmánykötetben. Bp. 1960. — POGÁNY Péter: Folklór és irodalom. A régi Váci-nyomda 
működése nyomán Bp. 1959. 5. 

" Francois FURET: Livre et société dans la France du XVIII« siécle. Paris, 1965. 238. — G. BOLLEME: 
Les almanachs . . . i. m. Avant-propos, 7. — uö.: Littérature populaire et littérature de colportage ou XVIII* 
Paris, 1965. 11. 
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Csokonai szóban forgó fiatalkori versei közül szoros kapcsolatot érzek e népi, marginális 
irodalom kalendárium-típusához, amikor az esztendő szakaszairól (évszakokról) írott versei
nek főleg első kidolgozott formáit, Az ősz, A tél, továbbá A nyár és bizonyos mértékig A tavasz 
címűeket, majd pedig a Békétlenkedő című ciklus Tavasz-Nyár-Ősz-Tél részeit tekintem. 

Arany János, ismerve a debreceni kollégium versszerzői gyakorlatát, írja, hogy szokás 
volt „önteni a verset" valamely feladott tárgyról, amelyik között előkelő helyen szerepelt 
„az év négy szakasza".29 Nem csalódunk, ha a fent említett verseknek legalábbis első kidol
gozását jellegzetesen e típusba tartozónak vélem, de még azzal a kiegészítéssel, hogy szo
ros kapcsolatban voltak egyszersmind a népies barokk kalendáriumnak évszakokat meg-
éneklő versezeteivel. Maga a kalendárium-olvasó réteg ezidő tájt az írástudás eltérjedettsé-
gének megfelelően még nem volt tisztán „népi", sőt jórészt a kollégiumokban is megfordult 
kis- és középnemesség élt vele elsősorban, hogy később fokozatosan a parasztság is részese 
legyen. Ennek megfelelően különböző típusú, de mindenképpen két igény kielégítésére szület
tek a „mezei naptárok", a „házi gazdaságok kalendáriumai": egyrészt a nemesség ízlését 
követték, másrészt a parasztság céljait nézték. Egyrészről választékosabb, latin nyelvű részek
kel tűzdelt kalendáriumi olvasmányok álltak rendelkezésre, másrészről szegényesebb, az alsóbb 
szellemi és anyagi igényeknek megfelelő munkák. E két igényt sokszor ugyanabban a kalen
dáriumban kellett érvényesíteni. Legjellemzőbb és nélkülözhetetlen alapkövetelménye volt 
ezeknek a kalendáriumoknak, már az elején az évszakokat és a hónapokat megverselő írá
sok jelenléte.30 A kalendáriumok egyébként vulgarizátorai lettek az új természettudomá
nyos ismereteknek is. Ez a törekvés egyrészt a modernebb mezőgazdasági kultúra kiépí
tésének igényével, másrészt a kalendáriumoktól elvárt „csillagászati" elemzésekkel függött 
össze. A természettudományos világkép kialakításában is volt szerepük. 

Csokonai említett versei a kettős társadalmi igényeket kielégítő típushoz tartoznak, de 
a szerző érezhetően új tartalommal képes megtölteni a műfajt, s zömében a „parasztember 
kalendáriumáénak igényeit szólaltatja meg. Erre vallanak azok a részek, melyek a paraszti 
életet, a szántó-vető munka viszontagságait, a termés feletti aggodalmat, az időjárás veszélyeit 
latolgató magatartást, a „szegény ember" megélhetését, gondjait elemzik. — Van ugyan egy 
bizonyos patriarchális rétege is ezeknek az évszak-verseknek, ami együtt jár a modor válasz-
tékosságával, de jellemző mégis az érdesebb, köznapibb paraszti világ megjelenítése marad. 
Figyelemre méltó, hogy a barokk elemek kirívó alkalmazásának, a mitológia belekeverésének 
nyoma sincs e versekben. Az idillikus paraszti boldogságra viszont még találunk utalást, 
teljes egészében a kalendáriumi követelmények szellemében.31 

A kalendáriumok versezetei és Csokonai évszak-versei sok szempontból párhuzamba állít
hatók. Egy-két motívumra utalunk csupán: szembetűnő a kalendáriumok és Csokonai mindent 
kielégíteni akaró törekvése: ír az időjárásról, a csillagok állásáról, a hónapokban esedékes 
teendőkről, a földművelésben és állattenyésztésben elvégzendő munkákról, az ünnepekről, 
az adódó szórakozásokról, mulatásokról, az ajánlott öltözködésről stb. A szüret, a farsang 
stb. részletezése semmiképp sem marad el.32 Egyszóval amit a kalendáriumolvasó keres benne, 
mindent meg is kell hogy találjon. Emellett kedves, vidám, játékos, s könnyed hang a kívána
tos; a régi sztereotípiák lehetőleg előforduljanak, „csalárd, ravasz április", „szomorú ősz", 
„víg szüret", „locsos-pocsos tavasz" stb. s a rímek se legyenek elkoptatottak, de meglepően 
frappánsak. Csokonai fiatalon könnyűszerrel, fölényesen megfelelt e követelményeknek, 
sőt egyhamar még ezeket a témákat is magasabb szintre tudta vinni a továbbiakban. 

2» Arany János: Irányok i. m. 155. 1. 
a» ORTUTAY Gyula: Kalendárium olvasó magyarok . . . i. m. 111. — WALD A P F E L József: Csokonairól 

i. m. 292. — A különböző típusú kalendáriumok közül utalunk a Magyar mezei és házi gazdaságok kalendári
umára. Pest, 1796. — A jó gazdaember . . . száz esztendős kalendáriumá-ra . . . az alkalmazott falusi gazdá-ra, 
Buda, 1799. stb. — ECKHARDT Sándor: Úr és paraszt a magyar élet egységében. Bp. 1941. Bevezető. — 
uö.: Paraszt sors a régi magyar költészetben I t 1951. 144. 

" W A L D A P F E L József: Csokona i ró l . . . i. m. 264—265. — BÁN—JULOW: Debreceni diákirodalom 
i. m. 17. — SZAUDER József: Sententia . . . i. m. 188. 

" Mindezen túlmenően, Csokonainál a kalendáriumnak gyakori és fontos szerepe van. Pl. a Dorottyában 
a konfliktus kiváltója a kalendárium, amely «rövidre fogta a farsang üdéjét», s hasonló helyzetet találunk 
a Kata napra és az Antal napra c. versekben is. 
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Vilmos Gyenis 
. 

QUELQUES ELEMENTS DU BAROQUE TARDIF ET DU ROCOCO DANS LA 
POESIE DE CSOKONAI 

L'étude cherche, d'une part, á jeter de la lumiére sur le territoire limitrophe du baroque 
et du rococo, c'est-ä-dire sur le baroque tardif; d'autre part, eile confronte tout cela avec la 
poésie de jeunesse de Csokonai, pour faire voir le processus de transformation des composantes 
baroques et rococo. 

L'auteur souligne que le „baroque vigoureux" qui portait des traits de caractéres vigoureux, 
était enclin ä se rapprocher du cercle d'idées et des moyens d'expression des lumiéres. Ce baro
que représente un éloignement des eléments outrés de jadis, et en devenant plus quotidien, 
il peut exprimer, jusqu'á une certaine mesure, les aspirations nouvelles 

Les eléments du baroque tardif et du rococo hongrois, en confrontation avec les traits de 
caractére des lumiéres, remplissent encore un rőle considérable dans la poésie de jeunesse de 
Csokonai et ces „prémices" illustrent trés bien le processus de transformation qui se déroule 
dans Devolution du poéte, du point de vue des eléments traditionnels qui se remplissent d'un 
contenu nouveau tout aussi bien que de celui de Péclaircissement de la forme. Conformément 
ä cela, l'étude délimite et traite quatre types dans l'oeuvre de jeunesse de Csokonai: 1. Les 
poémes de la pratique scolaire du débutant qui se caractérisent par les principes de la poéti-
que du baroque, imposant la mesure. 2. Les Solutions oű il insére les traits de baroque outrés 
dans des sujets extraordinaires. 3. Les poémes du baroque tardif et qui se transforment en 
rococo, ayant plus de simplicité et étant plus descriptifs. 4. La poésie dite des saisons accueil-
lant des eléments du baroque populaire. 
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