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SZAUDER JÖZSEF 

SENTENTIA ÉS PICTURA 
(A fiata iokonai verstípusairól, 1786—1790-91) 

Kijelölni azokat a verstípusokat, melyek a fiatal, iskolájának poézis-oktatásából foko
zatosan kibontakozó Csokonai művészetének szilárd főformáivá lesznek, az egyik első lépés 
lehet Csokonai nagy művészete fejlődésének és formáinak megközelítéséhez. Ha csak vázla
tosan is — anélkül tehát, hogy részletes műelemzésre és rendszeres összehasonlító vizsgálatra 
már itt vállalkoznánk — a propositio-s verselés, a kínált műfaji keretek közti választás, majd 
továbbjutás tényeit vizsgáljuk most, mint oly jelenségeket, melyek pontosan beleillenek a 
klasszicizmus poétikájának kereteibe. Csokonai legsúlyosabb műveinek többsége a felvilá
gosult, polgári klasszicizmus — és a hozzá kapcsolódó rokokó — alapvető jegyeit mutatja. 
Mint legtöbb nagy nyugati kortársa, ő is a humanisztikus iskolai oktatásból hozott magával 
bizonyos alapformákat, melyeket kezdettől fogva sajátos fogékonysággal és igen hamar 
műveltségének és vágyainak is megfelelően szelektált, majd alakított át újabb, összetettebb 
típusokká. 

A tudós oktatás fő céljául az eloquentiát, ennek eszközéül az imitációt kitűző, az 
eloquentia betetőzésének pedig a tanítható (mert a tudománytól még el nem választott) 
költészetet tekintő iskola a klasszicizmus műhelye volt még a XVIII. század nagy részében 
is, és annak ellenére, hogy a XVII. századi francia klasszicizmus tanulságait sok tekintetben 
ellaposította és deformálta, megtartott oly alapelveket, tovább vitt oly követelményeket, 
melyek az iskolás klasszicizmus körén messze túlnőtt alkotók (mint Voltaire vagy éppen 
Csokonai) müvében sem veszíthették el érvényüket (a költészet nevelő funkciója; célok eléré
sére rendelt eszközök hatékony rendszere; a költészet időtlen tökéletesség-szférája, kapcso
latban a korrekció elvével és a versnek az idő méretét kijátszó — anorganikus — szemlé
letével, amiből részleg-egészen új kompozícióba illeszthetősége következik stb.). Amikor 
Csokonai fiatalkori verstípusairól beszélünk, az egyre személyesebbé váló utat kívánjuk 
megjelölni, melyen Csokonai messze túlemelkedik az iskolás klasszicizmus körén és mégsem 
semmisíti meg, hanem betölti a klasszicizmus mélyebb követelményeit, mint századának 
európai szinten reprezentatív költője. 

A piciura itt az esztétika mimétikus elvének jellegzetesen klasszicista változatát jelenti, 
az „ut pictura poesis" horatiusi tanításának századokon át megújított, s így a klasszicizmus 
módszeréhez adaptált rokokóban is fontos tételét, melyet az eloquentia és poétika tankönyvek 
— a lessingi fordulattal nem sokat törődve — a romantikáig változatlanul előírtak a költő
nek. E leírás-típus nem tévesztendő össze a festoiség tágabb és modernebb fogalmával: e 
p/c/urá-ban a részletrajz dominál, a rajz, a kontúr fontosságát pedig mindig fölébe emelik 
a lokálisan csillogó, vibráló színeknek — a disegno (mentale!), a dessin, a Zeichnungskunst 
a renaissance-tól Sulzerig és Kantig uralkodik a művészet elméletében. Roger de Piles műve, 
a Rubens-hívők vitája a poussinistákkal csak a kezdetét jelenti a festoiség felé fordulásnak.1 

1 A pictura kérdésének igen nagy irodalmából most elég KAHL BOBINSKI alapvető 
művének helyeire (Die Antike in Poetik und Kunsttheorie, 1924, II. 101. 125. 127.203. stb.). 
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További, összehasonlító dolgozatokban világítom meg Csokonai módszerének és stílu
sának európai összefüggéseit és fölényét minden mintája fölött. Most csak utalok arra, hogy 
a kezdő, de már nem kezdetleges költő stílusának elemei rokonok a pictura-poesis-nak azokkal 
az Európa-szerte használt, végtelen bőségben fellelhető-jegyeivel, melyek a bőbeszédű Brockes 
és a vele több tekintetben rokon Saint-Lámbert rokokó költészetét — e nagyhatású, de 
közepes művészi színvonalú alkotásokat — jellemzik, 1730 és 1760 között. Amit Saint-Lambert 
a maga deskriptív költészetéről mond a Les Saisons előszavában, az a helyzetet és hajlamot 
tekintve bízvást alkalmazható a fiatal Csokonaira: „J'étais dans l'áge oü l'on chante ce 
qu'on aime; j'avais du plaisir ä peindre les objets, qui avaient frappé mes sens; j'avais la 
passión de peindre . . . " (Poétes francais . . . Paris 1821. 8. 1.) 

Csokonai lírai verstípusait a következőkben 1790—91-ig vizsgáljuk, a kb. 1786-tól, 
a második poétái osztálytól (tizenhároméves volt akkor) 1788-ig terjedő zsengéket s az utá
nuk következő első igazi költeményeit: öt év termését. Ez a termés (beleértve a latin nyel
vűeket is) mintegy száz versre tehető (a zsengék száma 51, ebből 37 magyar nyelvű; a zsen
gékre következő érettebb verseké 43). Néhány epikus jellegű elhagyásával marad összesen 
90 lírai költemény, mely elég ahhoz, hogy egy kezdő poéta világának, esztétikai fejlődésének, 
tartalmi-formai eredményeinek meghatározására, főleg a verstípusokon keresztül, kellő 
anyag birtokában vállalkozhassunk. Olasz és egyéb idegen olvasmányok, fordítások hatása 
csak 1760 körül, inkább utána — előbb semmi esetre sem — jöhet számításba: s akkor már 
egy mondanivalóval bíró, feszülő költői léleknek, a formaérzékeny, biztos versépítésű poétá
nak a nyelvét oldja meg. 

Sententia és pictura közt2 

A 90 versből 25 esik a bölcs mondások vagy sententiák chriaszerű kifejtésére (ilyenek, 
mint: Forma venusta perit, Gloria calcar habet, Szüntelenül közel van a halál, A szerencse változó 
stb.) és 49 a hely, természet, állapotleírásokra és az ugyancsak ideszámítható jellemképekre. 
Néhányat (Impedit ira animum, Rút ábrázat s szép ész) ide is, oda is vehetünk. 5 jellegzetes 
alkalmi költeményt találunk e fejlődési szakasznak inkább a vége felé, kis számuk ellenére 
is valami új ihletnek megjelenéséről tanúskodnak. Ugyanebből a kései időszakból származhat
nak azok az önjellemző vagy érzelmes, minden addiginál szubjektívabb líraiságú versei, melyek 
erősen elütnek a korábbiak iskolás merevségétől: mintha már olaszos rokokó stúdiumok is 
érződnének bennük (pl. Jót kívánás, A szerelmes vitézhez, Míg nálatok itt mulatok stb.). Ezek 
száma szintén csekély, mindössze hét. A túlnyomó részt tehát a sententia s a leírás, a pictura 
versei teszik. 

E két típushoz Csokonai készen kapta a témát, bajos volna tehát a 13—16 éves gyer
mek efféle verselményeiben önálló költői világkép határozott körvonalait keresnünk. A tehet
ség bontakozása, iskolás, vagy a szabályokat már megkerülő költő-módszere, stílusának 
alapelemei azonban megállapíthatók bennük. Ezek pedig oly tendenciákat hordoznak, a 

ALFREU ANGER rokokó-monográfiájára (Literarisches Rokoko, 1962), AUGUST LANGENnak 
a látáson alapuló irodalmi szemléleti formákról szóló könyvére (Anschauungsformen in der 
deutschen Dichtung des 18. Jahrhunderts, 1934) és LIONELLO VENTTJRI más nyelveken is kia
dott kézikönyvére (History of Art Criticism, 1936) hivatkoznom. A picturá-nak és a művé
szetek közt — az utánzás szempontjából — meghatározandó prioritásnak főleg a francia fel
világosodásban felvetődő alapkérdéséről, a festészet elsőbbségének, a művészetek és tudo
mányok fejlődése komplementaritásának elvéről 1. PIERRE FRANCASTEL igen figyelemreméltó 
értekezését: L'esthétique des Lurr.iéres (Utopie et instituitions au XVIll* siécle, Paris, 1963). 
E prioritás érzésére utal szinte Csokonai is egyik latin nyelvű zsengéjének címében: Pictoribus 
atque poetis quidlitet audiendi semper fuii aequa potestas. 

2 Csokonai összes verseinek 1956-os (VARGHA BALÁZS gondozta) kiadását használtam, 
-igyelembevéve az 1967-es kiadást is. 
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tárgyak oly felfogásáról tanúskodnak, hogy ~ továbbfejlesztett változataik ismeretében is— 
bízvást lehet belőlük következtetni a poétái világot úgy-ahogy megalapozó eszmékre s kép
zetekre. Amennyiben pedig módja nyílt választani a megoldások között, ennek közvetlen 
nyomai is felismerhetők. 

Volt-e azonban lehetősége a választásra? Mielőtt magát e poétái világot, majd művészi 
eredményeit vizsgálnók, nézzünk szembe azzal, ami elvileg és gyakorlatilag meghatározta a 
versírás feltételeit és így fő formáit is: az iskolai előírásokkal. Csak ezek korlátai közt vagy 
megkerülésükkel születhetett a vers. 

A sententia-vers erősen .megkötötte a kezét, a leíró vers, a pictura ezzel szemben 
szabaddá tette. 

Az,1787-es Institutiones ad Eloquentiam (Pars Posterior lnstitutiones Poéticas comp-
Iectens . . . Budae et Tirnaviae) a De stilo poetico fejezetében a sententia-t leghosszabban 
tárgyalja a „stili poétici virtutes" (63.1.) közt, „aliquod simplex, universe tamen, pronuncia-
tum ad vitám actionesque hominum informandas . . . Iumina orationis poeticáé" (67—68. 1.), 
melynek főleg a lírában való használatáról, az acute dicta-któ\ való megkülönböztetéséről is 
lapokon át ír (67—69. 1.) s óv a drámai sérmo-ban a sententiák használatától (257. 1.). Ezek 
— mint itt írja — dicta moralia universalia, egyetemes érvényű, objektív igazságot fejeznek 
ki tételesen. A sententia gondolati s gyakran tárgyias költészetet sugall, megverselésére a 
chria szónoki felépítése adja a sémát. Elől a tétel megnevezése áll (protasis), melyhez mindjárt 
körülírás (paraphrasis) is csatlakozhat; folytatja a bizonyítás, mely tetszés szerint bővíthető 
(aetiologia, multiplicatioval); ez után az illusztráló magyarázat következik, mely ellentéttel, 
hasonlósággal, példával vagy tanúbizonysággal világítja meg a kitűzött és bizonyított témát; 
végül a conclusio-n a sor, megismételvén a propositio-t. Az amplificatio, ez a költészetre leg
veszélyesebbnek mondható s majd így is megítélt mozzanat3 el is maradhat, a conclusio is, 
a protasis és az aetiologia azonban szükséges. így olvasható a Csokonaitól tanult Freyerus-
féle Oratoria (Debrecini, 1752) 31—33. lapján. 

Ily tisztán persze nem találni meg ezt a menetet Csokonai 1790 előtti verseiben sem. 
Leginkább talán a Mindég közel van a hálái tükrözi ezt a szónokias sémát. 

Protasis Mindég közel van a halál 
Paraphrasis De hát oly ösztövér remény is táplálhat 

Hogy aki még ma él, holriap meg nem halhat? 
Aetiologia íly édes álmokkal ne csalogasd magad 

Mert biztos örömid közt hamar elragad. 
[Mert] Gyakran a legnagyobb erők leroskadnak, 

Multiplicálva Gyakorta sírhalmot a megholt ifjaknak 
átmenet az A vénség nyálazó erőtleni raknak. 
Amplificatioba Mindezek az Isten titkának házába 

Conclusio A' bizonyos, hogy meg kell halni mindennek stb. 
Más sententiás versekben Csokonai összevonja az érvelés e fokait, csak a tétel leszö-

gezését és a bizonyítást tartja meg. De az is minek, amikor közhelyszerű, senkitől sem vitatott 
igazságról beszél? így lesz szükségképp — mert másként e verstípusban nem tud költői erőt 
adni mondatainak — bizonykodás, győzködés abból, ami egyebütt helyénvaló rétori fogás 
lehetne. így hát az orátori sematizmusnak nyomait nem a semmitérő érvelés rendjében, 
hanem az erőltetetten vitatkozó stílusban fedezzük fel: a lírai egyöntetűséget megzavaró 

8 „Cetté mise en vers de toutes choses, n'est ce pas en somme le vieux procédé de 
Vamplifkation, qu'on trouve á l'origine comme á la fin de toutes les littératures classi-
ques?" — bosszankodik Louis Bertrand a XVIII. század végi francia „poetae minores"-en 
(La fin du classicisme . . . 1896. 220. 1.) — Mornet viszont e retorikák és poétikák különös 
hasznáról is beszél, mert az „enseignement par la regle" végüHs világosságra tanít (Histoire 
de la clarté franchise, 1929. 46. s a köv. lapok.) Ugyanő ír itt arról, hogy minden klasszikus 
átment e szigorú, szabályokhoz kötött iskolázáson (53., 55.). 
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mondattanban, a megengedő mellékmondatok s a szembeállító értelmű kötőszavak sűrű 
használatában. A korai versekben a költő gyakran a bár kötőszóval indítja el vitatkozó mon
datait. (Proo: Forma venusta perit: Nézd bár a rózsát... Bár villám szemed hajtson maga 
lánca alá. — Proo: Gloria calcar habet: Nézd . . . Bár kemény zabiája ... Bár a kertet nőjjék 
fel a durva gyomok . . . Ki ámbár merül is veszélyes örvénybe . . . Proo: A virtus legbátorságosabb 
kőfal: Bár kérkedjen sok kincsekkel a te reményed . , . stb.). Néhány versének e mondatfelépí
téssel alakítja ki szerkezetét is (pl. a Proo: Egyedül a tudományok. . .-ban, a Proo: Libertás 
optima rmzm-ban, A szerencse változó-han, itt a „Bár . . . bár . . . Nehigyj . . . Ne h i g y j . . . 
De azért. . ." vitázó hangsúlyokkal). 

Szemben ezzel a közhelyet megverseltető, ezért felesleges okoskodásra és dagályos 
vitatkozásra kényszerítő gyakorlattal, a propositiós verselés másik feladványtípusa viszony
lag szabaddá tette a fiatal költő kezét: tárgynak, természeti jelenségnek, évszaknak, állati 
vagy emberi figurának, esetleg állapotnak vagy éppen jellemképpé összeállt vonásoknak 
leírását kívánta meg tőle. Ez is tárgyias költészetet fejleszt, s alapja szintén mélyen klasszi
cista elvű előírás volt: Horatius Ut pictura poesis-e nyomán a tankönyv maga (Institutiones 
ad Eloquentiam Pars Posterior Institutiones Poeticas complectens . . . Budae et Tyrnaviae 
1787, caput. II. De Picturis poeticis, 159. stb. lap) hirdette: Tota Ars poetica . . . pictura dici 
potest, praesertim quod tota in imitatione posita sit, s bőven szól itt a hasonlatokról, azokról 
a képekről, melyekkel az érzékekre kell hatni s egyben csodálkozó örömre gerjeszteni az 
olvasókat (161. 1.). Előbb pedig elvileg is elkülönítette a poeticus-t s az oratorius-t, oly erőt 
követelve a poétától, mellyel a dolgoknak leginkább érzékeinkre ható tulajdonságait fedezni 
fel (73. 1.), a mindig meleg vagy égő képzelet (imaginatio) s az elmaradhatatlan eruditio 
mellett. Ugyanitt a trópusok ismertetése után azokra a figurákra tért át, melyek a költészet
nek még sajátabb eszközei, mint a trópusok (azokat a szónok is alkalmazza): első helyen a 
tárgy vagy személy oly eleven ábrázolása áll, amely közvetlen közelünkbe hozza azt (hypoty-
posis), s ez összekapcsolódik a leírásokkal is, melyek „legfőbb díszei a költői műveknek" 
(illustrissima operum poeticorum ornamenta). A descriptiókkal — melyek természetesen 
szintén tanítanak és gyönyörködtetnek — sokat foglalkozik, példálózva is, elismeréssel a 
fiktív dolgok leíró művészete iránt is (91—93. 1.). 

Mondhatjuk tehát — szemben a sententia-val — picturá-nak, leíró-ábrázoló verstípus
nak ezt a másodikat, melynek semmivel sem volt kisebb becsülete, mint az oratori propositiós 
típusnak. 

A leíró vers, vagyis a pictura vonzásában 

Előírást, sémát azonban Csokonai nem kapott ezekhez: éppen ez volt a felszabadító 
mozzanat. Ha amott, a sententiás versekben, okoskodásra kényszerült, feleslegesen is, tehát 
erőltette azt, — emitt, leírogatva az elébe tűnt tájat, jelenséget vagy a szinte már tapaszta
latból ismert jellemet, elmerülhetett a jelenségvilágba, kifoghatta a vágyainak s érzékeinek 
leginkább nyilatkozó oldalait. Amott bizonykodnia, vitatkoznia, tehát olyan mondatokat 
kellett faragnia, melyek érvelésre, cáfolatra vagy biztatásra hegyeződtek ki, gyakori ellen-
tétezésre az erős, ismételt nyomatékok között: emitt nyugalmas, párhuzamosan kikerekülő, 
mellérendelt mondatok ölelik át többszörösen a jelenséget, melyet magáénak tekinthet, vitat
hatatlan birtokának: nem ilyen-e a „kies kert", az estve, az álom, a békesség, az ősz, a tél, 
a mező, a vakáció, a személyes tapasztalatába eső kevély, gazdag és fösvény, vagy arcképe, 
a Rút ábrázat s szép ész? Bár ebben az utóbbiban — megizmosodva, velősen — visszatérnek a 
korábban sematikus, vitatkozva bizonygató mondatformulák is . . . 

Magában véve ez még nem is annyira meggyőző — vannak szép sorai a sententia-
verseknek is —, mint amennyire a kétféle verstípus közti gravitáció iránya. Lehetne ugyan 
véletlen is — bár nem valószínű —, hogy a leíró versek száma körülbelül még egyszer annyi, 
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mint a sententiát kifejtőké. Az azonban nem véletlen, hogy egy azonos téma második válto
zatában nem egyszer leíró módszerre csap át a költő, holott korábban orátori-okoskodó eljá
rást követett. A bizonytalankodás már a legprimitívebbnek tartott versekben is megjelenik. 
Az Impedit ira animum — melyet Vargha Balázs nem oktalanul mond gyermekes felfogású
nak, néhol majdnem értelmetlennek (ItK 1953, 123.1.) — utolsó sorában (itt Vargha szerint 
„Csokonai lelke fuvall") csaknem ugyanazt írja le, amit az Invidus-ban (ott: Orcáján a harag 
sok ezer színekben csatázik — itt: Orcáján a búk sok ezer ráncokba verődnek), kevés, de 
nem ügyetlen változtatással. De az Impedit ira animum e cím szerint sententiát, s nem leírást 
ígér — s a vers íme az JnWdus-éhoz hasonló leírásba csapott át. Efféle hűtlenkedés a meg
adott tételhez már biztosan árulkodik Csokonai választásáról. Egy másik példát a Gloria 
calcar habet című zsenge nyújt erre, éspedig két másik verssel együtt. Az alapozó vers (Hogyha 
kihez jutalom jár, úgy annál örömestebb | Nagy bátorsággal mindég folytatja az útját, j 
Gloria kit ha vezet stb.) száraz, okoskodó, elvont: ahogy a sententiáhőz illik. A másik, azonos 
című, veszedelmesen ingadozik a leírás és a sententiamondás között. így kezdődik: Nézd, 
sarkantyú által e katona alatt | Szép pej paripája milyen nagyon szaladt, | Bár kemény zabiája 
roncsolta a száját, \ Mégis ugrálással hagyta el t anyá já t . . . Vagyis a cím calcar-ját belemes-
terkedte a leírásba, mely azonban annyira kiszélesült, hogy alig bír visszatérni (újból feltörő 
leírások mellett) a szükséges okoskodásokhoz. A harmadik, nyilván későbbi s alkalomtól is 
ihletődő verse A magyar gavallér, természetesen dobja le az efféle kényszereket, s teljesen 
leíróvá terebélyesedik ki. 

A leírás, melyet a sententiás versekben szigorúan alá kellett rendelnie az érvelésnek, a 
hasonló témájú második változatban kiszabadul e kötöttségből s kivirul: mint a Forma venusta 

'> perit elhervadó rózsája A rózsa című későbbi, már csokonaias ízű versben. 
Az is jellemző, ha a cím sententiát ígér s ezzel szemben — leírást, sőt önarcképet kapunk, 

vázlatosan vagy teljesebben. A Quem dii oderuni praeceptorem fecerunt úgy is kezdődik, híven 
„bölcs" propositiójához, mint egy száraz, sőt eruditióval ékesült sententia-vers. Ezzel szem
ben első személybe átcsapó önvallomás követi. Szentencia a Rút ábrázat s szép ész tételcím 
is, annyira, hogy még a Phaedrus-tankönyv Sententiae Poeticae-inak 18. lapján (a 48. szám 
alatt) is kimutatható volna iskolás forrása (Si mihi difficilis formám natura negabit: Ingenio 
formae damna rependo meae). Ezzel szemben — az érvelő, bizonygató gondolatmenet kitűnő 
kihasználásával s átfordításával — pompás kis gúnyrajzot kapunk ellenfeléről, a „szép ostoba 
s festett fejű szamár"-ról, s vallomást is az ő mélyebb emberségének becséről. Ami viszont 
— mert az erőnek az ésszel való tökéletesítéséről van szó — a Vis et nequitia első s második 
változatát juttatja eszünkbe: az elsőben, a latin nyelvűben még csak egy alárendelt példa 
volt leíró, híven a tanulsághoz, a másodikban, a magyar nyelvűben már felerősödnek a leíró 
elemek, sőt egy ilyen részletezéssel (várvívás, bombák, ágyúk, penészes invalid stb.) ér véget 
is a vers: a sententiát ígérő cím ürügyén a leíró elem árad el a versben. 

A leírás-pictura vonzásába kerülő szentenciás modornak legérdekesebb példája azon
ban az a két hivatás-vers, mely szoros rokonságban áll egymással, s a második mégis minden 
vonatkozásban az első fölé kerekedik. Az összehasonlítás azt is megmutatja, mily lényeges 
tartalmi változásokkal jár együtt a verstípus ily irányú átalakulása. 

Az Egyedül a tudományok teszik halhatatlanná az embert, kivált a poézis nehézkes és a 
poézist a tudományok egyikévé avató címével jellegzetes sententia-verset ígér. Az is, még a 
megengedő s ellentétező mondatformákat is megtartja, mert célja az ellenkező vélemény 
megcáfolása. „Bár bírj te nagy gazdagsággal" — így kezdődik, majd az ilyen megengedő 
kötőszavas kezdetű strófák sorjáznak: „Bár hectori vitézséged | Itt mindent felülmúljon . . . 
Legyenek bár kamaráid | Sok kincsekkel teljesek . . . Bár bírj sok birodalmakat. . . " az ellen
tétes fordulatig: „De ezt az idő vaskeze | Egészen mind lerontja . . . " Az utolsó három stró
fában a költészetnek s a virtusnak olyan összefonódásáról hallunk, mely egyedül biztosítja 
a halhatatlanságot. „Akit szereti a virtust, | Poézist gyakorolja, Kötik annak a szép mirtust, | 
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A halált nem kóstolja". Mitológiai célzásokkal köríti e gondolatát: „Ki Pinduson mulatozik | és 
Pegazust kóstolta, | A szűz múzsáknak áldozik S ezt kedveli azolta". Még frázisait is elrontja , 
a képtelen képpel: „Pegazust kóstolta". 

Ugyanez a vers öltözik át leíró képekbe A poéta gyönyörködése című, valamivel későbbi 
költeményében. Már a cím is az állapotleírást, a gyönyörködést sejteti. A szerkezet nagyon 
hasonló, a versforma pedig — a nyolcas és hetes sorok váltakozásával — azonos. Szerkesz
tése mégis megváltozott: míg az Egyedül a tudományok-ban a kötőszók, a megengedő mellék
mondat formái vitára vontak össze a vers menetét s nem engedték, hogy a költő leírásokba-
jellemképekbe feledkezzék bele, A poéta gyönyörködésé-ben elmarad — ha nem is a vita — 
a vitatkozó módszer, a szembeállításra kihegyezett mondatformálás, azért a strófák oly 
képek és jellemképek tükreivé simulhatnak ki, melyek egyfelől a költőtől idegen, másfelől 
neki kedves életforma pi/turáját nyújthatják. A vers közepén álló „De légyen ez a szerencse j 
Légyen tiéd, barátom !" fordulat még a korábbi, propositiós vers szerkezetével egyezik meg — 
minden más átalakult. 

Éppen a szerkesztés megváltozása figyelmeztet arra, ami a kép-festésnek tulajdonsága: 
az egynemüsödésre. Míg a propositiós versben strófáról strófára változott az, amit elutasított 
magától (gazdagság, vitézség, kincsgyűjtés, tisztségek, hatalom), A poéta gyönyörködésé-ben 
az egyes strófák lényegében ugyanazt az idegen vagy kedves életformát festik: az első részben 
a fösvénység, a királyok udvara, a kevélyek, a megalázkodás, a kitüntetések vadászása, a 
gazdagság részletei egyetlen gondolatkörben mozognak, a gazdagság megalázó, szabadságot 
rontó hatását festegetik. S mily találóan, képszerűén ! 

Te a királyok udvarát 
Éhen és szomjan lesed, 

A nagyok csalárd pitvarát 
Szivszakadva keresed. 

A kevélynek lábait 
Örvendezve csókolod, 

S ezzel hiánosságait 
Érdemidnek pótolod. 

A versközépi fordulat után minden száraz tételesség (mint a korábbi versben: Aki szereti a 
virtust | Poézist gyakorolja . . . ) és unalmas, zavaros mitologizálás elmarad, ehelyett szubjek-
tive színesül ki a vers és egyazon, bensőséges érzület festegetése mellett állapodik meg. 

Egy helyhez nem kötelezem 
Én gyönyörködésemet; 

S igy magam le nem vetkezem 
Szabados tetszésemet. 

Minden, ami csak szépíti 
Az egész természetet, 

Bennem a gondot enyhíti, 
Mely rabszíjjára vetett. 

Az éneklő madárkákkal 
A szép napot tisztelem 

S a csendes etéziákkal 
Élesztgetem kebelem. 

A gyönyörűség karjait 
Itt kinyújtja énnekem? 

S pengetvén lantom húrjait, 
Lelkesíti énekem! 
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Ez mär jelentékeny vers, első komoly lépés a tartalmi-formai egység megalkotása felé 
— noha elbágyadó költői érből folynak konvencionális jelző ismételgetései, nehézkes fordulatai;. 
Mégis, az új érzületi tartalom — a már nem okoskodóan vitázó, hanem fölényesen-spontánul 
megjelenő „szabados tetszés" a természet szépségében és saját költészetének ehhez kapcsolása 
— olyan új formát teremt a leírásban, mely jellegzetes, saját költői világ kifejezését hordozza-
Még az arányokat is megváltoztatja az Egyedül a tudományok... című propositiós vershez 
képest — ebben még 6 strófa esett az idegen világ kritikájára s csak három a virtus melletti 
felszólalásra, míg A poéta gyönyörködése körülbelül megfeleződik a két ellentétes érzület fes-
tegetésében. S a mondanivaló lényege is mennyire más lett! A zsengében a poézisnek virtus-, 
tartalma s ebből következő halhatatlansága — ezek a skolasztikus törzsfogalmak — volt a lé
nyeg, a rákövetkező versben már csak a kényszer, rabság nélküli, tehát a szabadság érzésében 
fogant gyönyörködés, mely egyedüli ihlető. Talán nem túlzás A magánossághoz, című remek 
magzatának első szívdobbanását érezni e sorban: Te a királyok udvarát | Éhen és szomjan 
lesed (A magánossághoz: Te a királyok udvarát kerülöd . . . Ott a fogyasztó gondokat)— bár 
akikhez szólnak e sorok, nem azonos személyek (később, helyenként átdolgozott, de lényegében 
nem jobb szövege Az én vagyonom jellemző címet kapta). 

Újabb formák: alkalmi versek, — életképszerü leírások és jellemképek 

Hogyan fest a sententia-stílus és a leíró-festegető forma viszonya abban a harmadik 
csoportban, mellyel Csokonai végleg felülmúlja a zsengéknek s folytatásaiknak körét? Az 
alkalmi költemények rövid sorában van ugyan két Névnapra íratott vers és egy Oskolai vacatio 
című zsenge is, több azonban az olyan költemény, mely tartalmilag túlemelkedik az iskolai 
kereteken: Az ősz Laudonra, a Belgrádra, A magyar! hajnal hasad, A magyar gavallér és A 
békesség ezek. Hadi és politikai vonatkozásaik révén elég pontosan megállapíthatjuk kelet
kezésüket. Az ősz Laudonra ( „ . . . Most is Belgrád alatt új koszorút fonnak . . . " ) csakl789 
augusztusa után írhatta versét (akkor vette át Laudon a fővezényletet) s még a vár bevétele 
(október 8.) előtt; hasonlóképp ekkori a Belgrádra (a még ellenálló várról szól), és A békesség, 
mely már 1790-es lehet. Darvas Ferenc Hazafiúi intés-ének — mely 1790 elején jelent meg 
a folyóiratokban — visszhangja az A magyar! hajnal hasad és ugyanebben a politikai lég
körben, a nemzeti ellenállás kócsagtollas, paszomántos leventéinek hetykélkedése idején 
keletkezhetett A magyar gavallér. Valószínű, hogy a Vis et nequitia várostrom-példájába is 
besuhant valami Belgrád ostromának képeiből, és az Estve jött a parancsolat ily korai kelet
kezésére is lehet következtetni az „elindulván a törökre" sorból. 

Már az Oskolai vacatio-ba belopódzott valami a háború képeiből („Hát míg Mars 
vitézi a vérengző hadnak . . . " stb.), így az alkalmi versek legelső csoportja a török háború 
eseményeihez, majd 1790 nemzetifelbuzdulásához kapcsolható (talán még a „Konstancinápolyi" 
téma és ürügye is). Belgrád alatt különben sokan voltak Debrecenből is: Farádi Vörös Ignác 
hadbiztos egyszer 300 debreceni gubás magyarról tesz említést, ami aligha a teljes szám. 

Formailag még ezek sem szakadnak el teljesen a sententiás-moralizáló stílustól, így 
pl. Az ősz Laudonra írt versnek több mint a felét a szerencse, virtus, irigység, változó sors 
körüli okoskodás tölti meg. Hasonlóképp okoskodó-meditáló a Belgrádra („nevendék Múzsám
nak maradványa. írtam 1790-ben"-szól megjegyzése az Alkalmatosságra írt Versekben). 
Benne érdekes új vonások, Csokonai olvasmányemlékeire visszamutatok is megjelennek: 
bizonyos fokú rokonságban áll az O me moestum Bellogradum kezdetű XVIII. századi énekkel, 
melynek magyar fordítását Pálóczi Horváth Ádám 1788-i Holmi-jában is megtalálhatta 
(vő. ÖÉ 1953. 305-8 .1 . és 595.1., s Szádeczky Miscellánia Irodtört. Füz. 1955. 20.1.), némely 
sora pedig („. . . meddig tántorogsz — meddig forogsz, . . . vérrel meddig hízol — mig bízol?") ' 
kuruckori siralmak, vádoló versek fordulatait visszhangozza. Még A békesség is magán viseli 
a sententia-versek érvelgető modorát (a mellékmondatokat bevezető hogy-ok halmozásában), 
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ismételgeti is az azonos című zsenge szavait-fordulatait. Csupán A magyar gavallér és az 
A magyarl hajnal hasad válik el teljesen ettől a sententiázó stílustól s értékesíti a leíró-álla
potot festegető módszert. 

Velük s néhány másikkal már az első értékes, esztétikailag számottevő, sőt remek
művek közvetlen közelébe vezető versváltozatokat kapjuk. Vagy summázzák magukban 
korábbi kísérletek tapogatódzásait, mintha azok csak részleges variánsai volnának a végle
gesítendő költeménynek, vagy színezésben-jellemzésben gazdagon bontják ki a valamikor 
még propositio-formába fulladt témát. Akár summázás, magasabb fokon való összefoglalás 
történik (mint a Pindus című versben, mely a Sint Maecenates és az Egyedül a tudományok.. . 
című propositiós kísérleteket, meg a Ki poéta nevet érdemel és A poétái fetvidulás című zsengét 
és A poéta gyönyörködésé-t összegezi magasabb fokon s bonyolultabb versformában), akár oly 
egyéni jellegű, igen színes és érzelemmel teli kibontása régi, iskolás tételeknek, mint a Konstan-
cinápoly-ban, Az ősz-ben, A tél-ben, Az á/om-ban s A fösvény-ben (melyekhez a Cigány bravú
rosan leíró zsánerképe csatlakozik) — ez a termés már igazi s fejlett költőre vall, aki 1790—91 
tájt már messze maga mögött hagyta a zsengék sententiás vagy leírogató módszerét, A leírás 
révén, mely szabadulni engedte a költőt a sententia, a chria orátorian érvelő, okoskodó játé
kaitól, elérkezett a jellemkép s érzelmi állapot magasabbrendű picturájáig. Igaz, hogy a 
Konstancinápoly-nak. ez a szinte teljesen kész első, kisebbik része semmit sem nyújt még a 
jelennel s jövővel tusakodó hatalmas világnézeti hitvallásból — csak egyetlen mondat („Oh 
eszére, óh mely sűrű felhőt vona A szentség színével bemázolt babona") sejteti a toldalék 
lehetőségét, s az is mélyen bele van zárva a színes, kaján, gyönyörködő leírásba. Az is igaz, 
hogy ez Az álom még szintén toldalék nélkül áll, s e bevezetőnyi rész lényegében Az álom 
leírása című zsengének leíró-értelmező lehetőségeit teljesíti ki nagy művészettel. Megnőtl és 
kiszínesült — zsengékbeli első változatokhoz képest — Az ősz-nek és A tél-neV szép leíró 
költeménye, bár a személyességnek és tartalmi összetettségnek későbbi fokát még nem éri el, 
ez is a korábbinál jóval magasabbrendű, nem iskolás, de még fejlesztendő változat. Csak 
A fősvény áll sokkal közelebb a Zsugort uram-hoz, mint az előbbi versek a maguk végső fej
leményükhöz. 

A török háborúhoz s 1790 öröméhez kapcsolódó alkalmi versekkel s a mellettük álló, 
nem sokkal későbbi életképszerű leírásokkal és finom jellemképekkel Csokonai végleg felül
múlja az iskolás zsengék és közvetlen folytatásaik módszerét, stílusát: a közélet vonzásában 
formálódik tovább. 

E fejlődési folyamat legvégén — szintén 1790—91 körül — találni néhány, minden 
sententia, leírás vagy jellemkép-típustól eltérő kisebb költeményt. Minden eddiginél szubjek
tívabb, érzelmesebb önjellemzést adnak a költőről magáról, a szerelmesről. Hangja mintha itt 
oldódnék fel teljesen líraivá s játékosan könnyeddé. A XX VI. Ének, XXL Ének,1 a Jót kívánás, 
a Méltó pár, A szerelmes vitézhez, A víg poéta, a Míg nálatok itt mulatok, a Bús hány kódások 
című versek számíthatók ebbe a versforma nagy változatossága és könnyedsége miatt is 
külön kívánkozó csoportba. Annak a magyaros énekköltészetnek a hatása, melyet a Belgrádra 
írt alkalmi versből éreztünk kicsendülni, itt erősödik fel egyszerre, s vegyül össze modernebb, 
olaszos rokokó indítékokkal: együttvéve a játszi dalformába hajlítják át a komoly, sokszor 
nehézkes és monoton 12-ős verssorokat. 

Az iskolai versírás feltételei közül való kimozdulásnak módját s fokozatait tekintettük 
át eddig, az önállósuló tartalom formakereső útját. Az első, szélesen alapozott réteget a sen
tentia- és leíró vers kétféle típusa rakta le; a két típus arányában, viszonyában előálló eltolódás 
aztán azt mutatta, hogy a költő a leíró költeményben találta meg a tehetségének megfelelőb
bet, s ez a mozdulat időben is újabb eredményekhez vezetett; az iskola falai közül kitekintő 

* Vargha Balázs véleménye szerint a két ének (az 1956-os kiadásban XXI. ének áll! 
I. köt. 38.) nem Csokonaié (1.: az 1967-es kiadás II. köt. 524.). 
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ifjú az alkalmi versekkel és az életképszerű, meg jellemfestő darabokkal lépett a harmadik 
fokra, anélkül, hogy a leírás módszerét feladta volna: tökéletesítette azt, egyénivé tette; 
végül a líraibb, dalszerű versekkel fordult egészen új irányba. E négy fokozatot nem lehet 
teljesen elkülöníteni egymástól — a tendencia azonban világosan kivehető, a sententia-köl-
tészet öncélú tömörködése fellazul s csak mint racionális tisztaság marad meg a leírások, 
majd jellemképek eluralkodó, tárgyias, majd szubjektívabban festegető formáiban. 

A poétái világ: virtus és poézis 

Milyen az a — mindenesetre bizonytalan — poétái világ, amely a zsengékből tárul elénk 
s hogyan ölt aztán 1790—91-re sajátos, határozott arculatot? 

A többszörös iskolai szűrőn, a poéta-klasszis előírásain, a tankönyvpéldákon, a tanult 
kegyességen, a gyermeki befogadóképességen átengedett s kiformált világ képe természetesen 
nem egységes; a homogén jelleg hiánya azonban úgy tűnik fel, mint a széthúzó erők közt 
érlelődő tehetséges fiataloknál. Széthulló, sőt ellenkezésekkel teli halmazát találjuk itt azok
nak az elemeknek, amelyekből majd kialakulhat az egységes költői világkép — most azonban 
még diktált, kötelező eszményekhez, külső formákhoz igazodnak, ahogy a tárgy értése, a nyelv 
és forma ismerete s maga a kedv engedi. A zsengék leíró verseinek száma 12 (Egy kies kert 
leírása; Fűimen ...; Exundatio . . . ; Az estvének leírása; Az álom leírása; Ventus . . . ; Egy 
fösvénynek leírása; Egy város leírása; Áz ősz; A tél; A mező; Az aratás). Számuk s a sententia-
vagy panasz-versekénél nagyobb terjedelmük már sejteti a fejlődés irányát. Arra azonban, 
hogy gondolatilag, elvileg mi igazolja költőnknek a leírásokba való belefeledkezését, mégis 
csak a sententia-versek, ez okoskodások adnak felvilágosítást. 

Megannyi ellenkezéssel! A mulandó szépséggel (Forma venusta perit) szembenáll a 
makacs gyönyörködés abban, ami pusztul; a „szüntelen közel van a halál" tudatával a költői 
halhatatlanság hite; van „igaz lélek", aki „mindenben szerencsétlen" lehet; a baj, a panasz 
szavával a „poétái felvidulásé" felesel; a kétszínűség megvetendő ugyan (Lurida sub dulce . . . ) , 
de jó, ha az erőhöz fortély, ravaszság társul (Vis et nequitia . . . ) ; a virtusnak is van része abban, 
hogy a dicsőségvágyó oly rendületlenül tör előre — de „bene qui latuit, bene vixit", „énnekem 
egy kisded s kurta szerencse elég" s ez másféle, igazabb virtus. 

Halálfélelemre tanítás és dicsőségvágy halhatatlansággal, dicsvágy és visszahúzódó 
élet — ilyen ellentétek között mozog öntudatlanul a gyermek Csokonai. 

Mi az igaz, mi az övé mindebből? 
Az egyik Gloria calcar habet címűből az tűnik ki, hogy bizalom, csüggedetlenség, bátor

ság kell a dicsőséghez, vagyis erények. A másik, azonos című vers ezt is kimondja: „tiszteli 
a virtust, egyedül csak arra igyekszik". Feltűnő, hogy mindkét dicsőség-versben az erényre, 
a virtusra fut ki a gondolat s eközben a költészettel is összetalálkozik: az előbbiben a dicsvágyó 
a Pindusnak „vigassággal tomfcol közepébe" és „jóakaró atyja" Apolló; az utóbbiban pedig 
„a Pindust járó múzsákkal énekel". Hogy „a virtus legbátorságosabb kőfal", azt külön sen-
tentia-vers hirdeti; s ez a virtus éppoly harcos erényekkel ékes, mint a Glória-versekben. 
Az összefüggést az a propositics vers teszi teljessé, melynek hosszú címe az iskolás klassziciz
mus értelmében a tudományok alá sorolja a költészetet: Egyedül a tudományok teszik halha
tatlanná az emberi, kivált a poézis. Étből pedig az derül ki, hogy „Aki szereti a virtust, Poézist 
gyakorolja . . . A halált nem kóstolja . . . Pinduson mulatozik . . . " Vegyük hozzá e négy vers
hez azokat, melyekben így vagy úgy, de a költészetről, mint erényes, értékes emberi foglalko
zásról van szó. Belőlük megtudjuk, hogy a költő ingerlékeny (genus irritabile vatum !) s nem 
szenvedheti el a bánatot (A poéta legkisebbért. . .), a városi lármát sem szereti, mert az „a 
gondos múzsáknak igen nehéz járma" (Az estvének leírása), csak a „víg öröm"-ben érzi jól 
•magát (A poétái felvidulás), és tulajdonképpen mindazzal a nehézséggel, bajjal szembenéz, 
mellyel a glória sarkantyúzta ember: 
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Ha hát énreám tekintene 
Nyájas szemekkel Melpómene, 

S ha éneklője lehetnék, 
Mind a halált, mind más veszélyt s kárt, 
Mely a legnagyobbaknak is árt, 

Egy bátqr szívvel nevetnék. 
(Ki poéta nevet érdemel) 

A poéta tehát a virtusnak megtestesítője, éspedig az öröm állapotában, távol a városi lármá
tól, ami a „bene qui latuit, bene vixit" gondolatával csendül egybe. Még egy életeszmény 
tartozik ebbe a körbe — a dolgok legjobbika: a szabadság. A Libertás optima rerum-tan rá 
esik a választás: „Mindennél jobb vagy te, kedvező szabadság, Távozz tőlünk, komor és 
mostoha vadság." Az öröm és a szabadság ikertestvérek. 

Az egymással ellenkező gondolatok között tehát mégis van egy elvileg összefüggő kis 
csoport, melynek egysége még aligha volt tudatos a gyermek-költő lelkében: önkéntelen egybe-
csendülések vagy egy irányba hajlások (a glória felől a virtus felé) nyomán állapítottuk meg. 
De egyszer a nagyobb, közösségi körbe tekintéssel tudatossá is teszi ezt a költészet-központú 
érzelmét; a Sint Maecenates, feret Hangára Terra Marones, Virgiliumque tibi vet tua rura 
dabunt című propositiós versében. Itt a nagy költészet feltételéül szükséges műpártolást köve
teli, s ez kimutat abból a szűkebb, iskolás körből, melyben a többi vers elhelyezhető. Külföl
diek sokan jutottak fel a Pindus tetejére — mondja a hazai hiány sejtetésével; pedig: „Virgi-
liust lelnénk, köztünk itt lenne Homerus, Csak hogy már Maecenast tudna mutatni hazánk." 
A gondolat nem különösebben eredeti, az iskolai ismeretekkel, humanisztikus műveltség köz
helyeivel is magyarázható; de egybecseng a mecénás-igénynek azzal a megfogalmazásával, 
melyet éppen 1789—90-ben hirdetett oly nyomatékosan s messze hallatszóan Péczeli József 
(pl. Mindenes gyűjtemény IV. 47. 1. Az írókban nem lészen fogyatkozás, tsak Mecénások és 
Könyv szeretők légyenek . . . " ) , ez a találkozás pedig a nagynevű s vezető literátor és az isme
retlen gyermekköltő gondolatai között ez utóbbinak érettségét bizonyítja s hitelesíti is a 
virtus és a költészet körül kialakult eszméinek egységét. 

A sententiás versek moralizálást fejeznek ki; ideális középpontjukban a virtus feltétlen 
tisztelete áll. Mit jelent ez a virtus? A humanisztikus közhelyet-e, mellyel az embert az állat
tól, a tevékenyt a henyétől általában szokták megkülönböztetni? A fortuna ellenfelét? A val
lásos kegyesség erényét? A feudális nemessel szemben a polgári erénynek igazabb nemességét? 
Az állampolgári vagy patriótaerényt? Csokonainál ekkor még tág fogalom, s közhelyszerűen 
iskolás. A fortunát ellensúlyozó erkölcs, a kegyesség (Az öreg ember), a békés alkotó munka 
vágya (A békesség) mindenesetre benne van — leginkább azonban a poézis, öröm, szabadság 
és dicsőség fogalmaiban konkretizálódik. A virtus — leginkább poézis ! A poéta lelki tartalma 
az öröm; alkotásának feltétele a szabadság, a háborítatlanság; eredménye a dicsőség, a halha
tatlanság. E további tartalmak — együttvéve, s nem egyes elemeikkel — már túlmutatnak 
az iskolás közhelyen s ilyen értelemben bensőleg is, szubjektive hitelesítik a leíró Versekben 
kifejeződő gyönyörködést. 

A zsengék stílusa S 

Részletes és strukturális jellegű, összehasonlító vizsgálatokon alapuló elemzésüket 
későbbre — a klasszikus versekről szóló tanulmányokra — halasztva, csak fővonásaiban 
(és természetesen fő mintáival együtt) jellemezzük e zsengék stílusát. 

Csokonai már e legkorábbi leíró versei szerint a természet nyugalmas vagy küzdelmes 
jelenségei feletti gyönyörködésének idilli vagy drámai tónusú kifejezésében, az ábrázolás e 
félreismerhetetlen hangnemében találta meg költői kielégülését, és véleményünk szerint inkább 
volt már az övé a kifejezés hangneme, mint az ábrázolás tárgya, mely természetesen maga 
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is kiválasztás eredménye volt. Tárgyias költészet ez, mely kies kertek, mező, esti nyugalom, 
álom, ősz, tél békességének vagy — ritkábban — a vízáradás és a tengeri szélvihar vad nyug
talanságának képeibe rejti el a személyes érzelmet. E képek viszont nem jöttek egyértelműen 
a Csokonai által látott, megfigyelt természetből — a közvetlen természetélmény tipológiájára, 
képeinek szelektálására nagyobb ösztönzést adott neki az irodalom, mint az élet. Lehet mon
dani, hogy e tárgyias költészete témáihoz, az egész határait is éreztetően, Péczeli nagyhatású 
könyvében, a Hervey'Sírhalmai és Elmélkedései-ben talált már a saját érzékenysége szerint 
átlényegithető mintákat, leginkább A' Mezőnek meg Tekintése c. fejezetben (Hervey Sirhalmai 
és Elmélkedései, Pozsony, 1790, 189—202. 1.), mely szinte tárháza a fiatal Csokonai által 
kedvelt természeti motívumoknak (mint Őnála, itt is a magas hegyek védelmében húzódik 
meg a kertszerűen kies, termő táj, rétekkel, patakkal, halmokkal, erdőcskével, de „másfelől 
a- széles tenger vét határt az én vigyázó szemeimnek . . . A' kereskedő ennek partjára megy 
az ő élelmét keresni, néha bánkódván azon, hogy tajtékzani kezdenek kékellő h a b j a i . . . 
Akkor el indul örömmel az ő töredékeny hajójával . . ." 197—198. 1.). A tájképet egy oly 
mondat összegezi, mely már-már mondhatott valamit a fiatal Csokonainak is: „Ekképen 
lesz az egész világ az ember' hazája". Ez a tárgyiasság csak részben engedi szóhoz a közvetlen 
szemléletet, az érzéki tapasztalás erejét: inkább befelé borzongatja a költőt az olvasott és 
látott világ tarkasága, hogy szinte észrevétlenül oldja el azt a valóságtól, telíti színeit, erősíti 
fel zengését. A látás a látomás határán mozog, s ha belefeledkezik a költő, zsúfolja a képben 
a színeket, hangokat, mozdulatokat. Egyébként az Egy fösvénynek leírása-ban sem sikerült 
volna a helyenként már bravúrosan megelevenítő átélés. 

E telítő és fokozó, díszíteni éppúgy mint érzékies látomást festeni kész stílus még csak 
részben a Csokonaié: barokkos vonásait és rokokó festegetéseit Gyöngyösi, Péczeli és Ovidius 
nyomán alakította ki. Ez utóbbitól — a gyönyörködés rokokóban felkapott költőjétől — 
szövegrészleteket is átültetett saját verseibe, arról nem is beszélve, hogy a propositiós címek
ben is feltűnnek Ovidius tételei s érdzkes módon saját szövegeiben is Ovidiust hívja fel nem 
egyszer tanúbizonyságul („Ezt bizonyítja maga Maró" A poéta legkisebbért-ben; „feret hun-
gara terra Marones . . . " — saját propositiós címében; római költők közül Ovidius az első az 
Egyedül a tudományok ... című versben) — a Piramus és Thisbe fordításának pedig messzebbre 
kiható jelentősége is lesz. („Ily témák" — írta Kölcsey emlékezetes bírálatában a leíró ver
sekről is, — „Ovidnak mani-jába szoktak készülni".) 

Mégis: a telítés és fokozás e barokkos modorában eredetiség is megmutatkozik. 
A legfeltűnőbb stílusjegyeket a jelzős szócsoportokban s az igei állítmányokban keresve 

— a képszerűségről ezek adnak biztos tájékoztatást — az első képzetkört a hab, a tenger 
a szél s az általuk felidézett vagy velük társult örvény, ár, felhő, köd, mennykő, zúg, dörög stb. 
jelzős szerkezetei s igecsoportjai alkotják, nemcsak konkrét, hanem átvitt értelemben is. 
Szolgálják a moralizálást is, stilisztikailag a dagály fokáig emelik a zsúfolást. íme egy sornyi 
adat csak a hab jelzős szerkezeteiről: halomnyi hab, habok mérge, zúgó habok, dühös habok, 
nyájas hab, omló hab, zajos tengeri habok, felhőkig felnőtt habok, halomnyi hatokat haj
tani. Mint ez utóbbi példa mutatja, az alliteráció is erősíti a hatást, egyebütt az emberi tulaj
donságok átvitele tűnik fel (nyájas, dühös hab). E szócsoportok a túlzó, zsúfoló vagy néha 
végletesen ellentétező mondatépítéshez szállítanak anyagot. A Ventus describitur-lm a vad 
mozgást a sűrűn használt igék s a szélsőségek festik (a hajó az ég és az alvilág között vergő
dik: ez különben Ovidius Tristia I/II.-ből való), s a költő úgy belefeledkezik e látomásába, 
hogy a végén álló mindössze hatsoros befejezés — kiderül az ég — élettelen s költőileg érdek
telen. — Az Exundaüo aquarum-ba.n ugyanily halmozása van a színjelzéseknek: „A zöld 
vetésekre, Barna ligetekre Kék isten nem férkeze." 

• Egy másik képzetkört az idilli érzést, a gyönyörködést kifejező jelzős szócsoportok 
bősége alakít ki, melynek vissza-visszatérő szavai a szép, kies és szinonimái (kedves, kedvező, 
kellemetes, kividorult, víg, gyengédeöett. pompás stb.). Ide vehetők a szín-jelzők is, melyek néha 
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elvont értelműek (kék rettegés, halál sárgája), többnyire azonban konkrétak, s a szép, kies 
hangulati hatását fokozzák (szép zöld csere, kékellő ég, zöld koszorú, zöld zsenge, zöld levél, 
ősz kalász, megőszült nyár, piros napenyészet stb.). 

E kétféle képzetkör szókészletében s jelzős szerkezeteiben alakul ki a zsengék költői 
stílusa, s akár a barokkos-dagályos típust, akár a rokokó-idillit tekintjük, mindkettőben a 
konvencionális jelzők és igei állítmányok uralkodnak. Ezeknek leghatásosabb fajtáit, egy 
egész európai stíluskorszak által közkedveltté tett érzékletes divatszavait Csokonai 15—17 
éves korában használja oly biztonsággal, mint a több mint negyvenéves Brockes az 1721-től 
1748-ig kinyomtatott sokezernyi lapján. Nem kellett Csokonainak sokat olvasnia ahhoz, 
hogy hamarosan elsajátítsa, fölényesen kezelje a kellemnek azt a rokokó szókészletét, melyben 
a kelmék, nemesfémek, drágakövek érzékletes színei és formái csillognak. Feltűnik nála egy 
sajátosan érzéki, tapintás- és színérzékietet összevonó kifejezés a bársony szóval, jelzőként is: 
bársony reggel, az erdők bársonyai, zöld bársony hantokkal körül megprémezve, álomra 
ingerlő pázsit zöldellő bársonyán stb. Megszámlálhatatlan mennyiségben ömlik el ez a bársony 
a francia és német rokokó költők versein (Brockesnél százszámra, minden jobb tavaszversben 
előfordul a föld, mely „in grünen Sammt sich hüllet", a táj „grünes sammtenes mit Gold 
gestickt Gewand"-ja, és Saint-Lambert sem fukarkodik a tapis d'émeraude-dal, a velours-ral, 
a parure-rel, a tapis de verdure-ökkel és az émaillé d'or-okkal vagy rubintokkal), de Csokonai 
ekkor nyilván a magyar közvetítő, Péczeli fordításaiból tette a magáévá (őnála, pl. Hervey' 
Sírhalmaibmx „a' festett tábláknak a' mesterséges árnyékozásai"-hoz hasonlítanak a kies 
mezőkön a „setét erdőtské"-k, 192. 1., a földet a „Teremtő"., .„bé vonta zöld bársonnyal" 
199. 1., „bársonyokban öltözvén fel" 208., ugyanígy Yung' Éjtzakáji számos helyén bársony, 
palást, kárpit, prémek és rojtok teszik „szemléletesebbé" a növényi természet jelenségeit). 
Divatszavaknak ily korán való alkalmazása (piperés rózsát csipegetni, tékozlá a szépség rá 
a frizuráját); más, korjelző idegen szavak használata (bombi, zengő koncert, truccára a kegyet
len télnek stb.) egybeesik a bársony szó stílushatásával, és mindez együttvéve hasonó a 
barokkos zsúfolás, dagály jelenségéhez: az idilli, rokokó stílusban is megvan a sűrítés tenden
ciája, csakhogy míg ott a látomás, itt inkább a kifinomult, gyöngéd-kényes érzékiség stílusát 
szolgálja, korántsem a külvilág élesebb ábrázolását, hanem a lélek zártabb, kicsinosult tájait 
festegetvén. > 

Mindkét képzetkörben gyakran használja Csokonai a megszemélyesítő jelzőket, melye
ket már minden barokkos dagálytól megtisztított, megtartva elevenítő hatásukat: víg kikelet, 
víg hajnal, kividorult s deli ég, deli cédrus, megmosdott nap, mord felleg, mormoló szelek, 
mosolygó sugárok, őrző csillag, megőszült nyár, altató zefir, szunnyasztó mák stb. S van már 
néhány megkapóan bensőséges hangulatú igéje és szóképe is, — a halálba távozott öregekről 
mondja, hogy „leballagának" s az emberi halandóságról, hogy „társai vagyunk a nyárleve
leknek". 

Szóképeivel az iskolás előírásoknak megfelelően az eleven láttatásra (hypotyposis) 
törekszik, ezért személyesíti meg a megszólításban a bánatot (A poétái felvidulás), az estét 
(Az álom leírása), ezért allegorizál (Forma venusta perit, Benequi latuit...), általában mérték
tartóan s világosan él hasonlatokkal (A poéta legkisebbért...), játssza bele magát valamely 
szerepbe (Panaszkodik egy . . . Ki poéta nevet) s alakítja ki azt a később is kedvelt, retorikus 
eredetű verskezdő gesztusát, mely a 2. személyű megszólítás, figyelmeztetés formáiban áll. 
(Nézd bár a rózsá t . . . Nézd sarkantyú á l t a l . . . Látod-e szép F é b u s t . . . Elérkeztél hát, óh 
didergő december . . . Mindennél jobb hír vagy, óh te édes estve . . . stb.). Hogy ezek legnagyobb 
részt külsőségek, technikai fogások csupán, s nincs mögöttük egynemű líraiság, az kitűnik a 
fiatal költő következetlenségeiből: mert a tegező megszólítás után többnyire szinte faképnél 
hagyja a-megszólítottat, harmadik személyű leírásra térve át, vagy — megfeledkezve a máso
dik személyű megszólításról — egy másik személyhez vagy tárgyhoz fordul szintén tegező 
módon. Ez a retorikus szerkesztésmód formális, rendszerint több és igazabb költői találat 
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van e formák, a hasonlatok vagy allegóriák leíró anyagában, mint e szerkezetekben magukban. 
Jobb az, amit pl. a méhek leírásával ad („Hordják sietve, gyors szárnyakkal, Mézzel terhelt 
nehéz lábakkal . . . ) , mint a költőnek hozzájuk való hasonlításával (A poéta legkisebbért is 
megharagszik). 

Látomás-vers, érzéki-meditativ leírás és jellemkép 

A zsengékre következő sokalta rangosabb s a már önállósuló költőt elénk állító ter
més, mely kb. 1791-ig vezet, stilisztikailag megtartja azt a két főcsoportot, melyet a zsengék 
ábrázolásmódjában figyelhettünk meg, a barokkos-dagályos látomás és az idilli, rokokó
intimitás válfajait, de tovább is fejlesztve ezeket, egy harmadikat állít melléjük. Ahogy 
természetesen fejlődik Csokonai fölénye az egyszer már birtokba vett tárgyak fölött, ahogy 
felnő a tanulásban s olvasásban, úgy hasznosítja stilisztikailag egy újabb verstípus számára 
azokat a módszereit, melyeket külön-külön gyakorolt be a moralizáló sententiás és az idilli 
vagy dagályos leíró költeményekben. Most a sententia (moralizáló tartás) és a leírás (költői 
gyönyörködés) egybeolvad egymással. Éspedig abban a verstípusban, mely egyedül képes e 
kettősséget természetesen egyesíteni: a zsánerszerű jellemképben. 

Ha nem ugrásszerű is a fejlődés, 1788—89 tájt Csokonai gyorsan rátalált egy mélyen 
őrá jellemző, sajátjaként kiművelhető verstípusra: a zsánerre, az élet és jellemképre, az ön-
portréra, s ennek stilisztikai vetülete azért is fontos, mert a már-már elvetélődő sententia-vers 
hozományát értékesíti magasabb szinten. Itt van a helye annak, hogy az Impedit ira animum 
vagy az Invidus című gyermekes erőlködések torz vonásai kisimuljanak s valami életszerű, 
egységes összképbe rendeződjenek, itt van az ideje, hogy azok a zsengék, melyek úgy fejeződ
tek be, mintha egy ponton szerzőjük akarata s tetszése ellenére vágták volna el a szöveget, 
(Egy város leírása) vagy csak odacsapta volna a kényszerű befejezést (Ventus describitur), 
most költeményekké teljenek ki, oly nyugalmas-bőséges részletezésben és önfeledt játékosság
ban, amilyet a poéta-classis versezése aligha tűrhetett meg. 

Legáltalánosabban a kényelmes részletezés jellemző ez újabb versekre és a korábbiak
hoz képest megjavult szerkezeti arányosság. Vegyük sorra a differenciálható típusokat. 

1. A zsengékből ismert barokkos-dagcilyos stílus, mely a látomásos festésnek volt az 
eszköze, A tengeri zivatar-ban, A földindulás-ban és Az árvíz-ben fejlődik tovább. A tengeri 
zivatar azonban már nem az az ovidiusi-sablonos leírás, melyet á zsengék Ventus describitur-
jában olvashattunk s amely oly kurtán-furcsán fejeződött be a kedvező szél-M: A tengeri 
zivatar az Aeneis I. énekéből ismert viharnak az átmagyarítása (kihagyva minden célzást 
Aeneasra), sőt bővített, tovább dagályosított leírása. Egy jellemző példa: a Bene qui latuit... 
című zsengében a gályáról szólván, így jelezte útját: hempelyget partra halomnyi habot; „A 
tengeri zivatar-ban e képből két sor lesz, dagályos fokozással: A szelek halomnyi habokat 
görgetnek, | Mindenikben egy-egy halált hempelygetnek. Felhőszakadás, villámok, dörgés 
erőteljes és hangutánzó festésével bővül a Ventus describitur c. zsenge megfelelő része, s míg 
ez a derült idő felesleges rajzolgatásával kezdődött, A tengeri zivatar elején már a borulás és 
a szélvihar képe áll. Az erőt kifejezni akaró dagály mellett tehát nőtt a költői ökonómia s 
mellette az arányérzék is: a befejezés a versnek jó egyharmad részére terjed, s Neptunus rend
csinálása az elszabadult szelek között, majd az ég kiderülése nagyjából az Aeneis-beli epizód 
arányainak felel meg. Hogy már ekkor ismerte volna a Szalkay fordította blumaueri Aeneis-t, 
mely kéziratban terjedt megjelenése (1792) előtt, nem derül ki A tengeri zivatar-bó\. 

Egy másik ilyen, barokkos látomás-vers A földindulás című, melynek nincs előzménye 
a zsengék között. Később jelentős ideológiai toldalékkal látta el ezt a még átformálandó alap
szöveget. Rokon stílű A tengeri zivatar-ra], de a hegyek, városok összeomlása, a pokol felnyí-
iása és a. befejező két sor, melyben a végítélet sejtelmét mondja ki, inkább a protestáns prero-
mantikus szövegekhez közelíti (melyekhez persze a bibliai Jelenések révén is nyílt út a kol-
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légiumi nevelésből). Pétzeli Yung' Éjtzakájí-nak 2. darabjában (1787, már nem az Éjszakák 
közt, hanem az Utolsó ítélet című művében, 171—221. 1.) találni a Csokonaiéhoz igen hasonló 
leírást, elszórtan azonos kifejezéseket is6 (de hasonló ahhoz a Hatodik Ejtzaká-tan olvasható 
rövidebb leírás is az utolsó ítéletről, Yung' Éjtzakúji... Győr, 1787. L 204—205.). 

Yung' Éjtzakúji (1787) A földindulás (1789) 

a* ki a földnek fundamentomit megmozgat- Csak alig rendült meg a föld mély örege 
hatod . . . (208. 1.) 
azok a' hegyek, a' mellyek örökkétartóknak Megrázott oszlopi fundamentumának 
láttzattak, meg-mozdúlnak . . . a völgyek sok Rettentő zúgással egyberoskadának. — 
részekre hasadozván, meg-mútatják az ő öszveszakadt háta befelé omladoz. 
méllységeket; a tenger fenékkel forgattatván A pokolig érő mélységig hasadoz; 
f e l . . . (177-178) 
le-rogyott épületeknek rakás hantjai (183) Az égig ért kevély hegyek elsüllyednek, 
reszket az ő végéhez közelítő természet. Jelt Rajtok feneketlen tengerek erednek. 
adnak a ropogó menny-dörgések . . . A' tüz A városok rakás kövekbe omlanak, 
nevekedik, a' láng el-terjed; itt el-temeti a' . . . . 
hamuban a' kies városokat, a' kietlen puszták- A föld mormol belől, s küszködik magával, 
kai . . . másutt a' magas negyeket mint egy Kivül ekhóztatja a romlást lármával. 
darab viaszát meg-olvasztja,'s az ő méhekből . . . . 
ki-folyt értz-nemekkel betölti a völgyeket. 
Hallottátok-é halandók ama' rettentő ropo-
gást mellyet a' főidnek gyomra- is meg-
echóztatott? De. a' főidnek öszve- A jajszó, sikoltás a vidéket teli, 
omlásával nem-alszik-el a' tűz, hanem fel- Magát a csillagok közzé felemeli; 
hág a' fellegekbe, 's onnan az egekre. Meg- . . . . 
emészti a' napot, Hóidat 's tsillagokat. 
(219-221.) 

Csokonai verse végén ez a felkiáltás: „Hát, az Ítéletnek milyen lesz formája" egyenest 
a youngi Utolsó ítélet címre utal, útbaigazítva a forrás felől. A szöveghasonlóság és a már 
említett egyéb közös vonások (a bársony szó használata,'a Mecénás-kérdés stb.) bizonyossá 
teszik, hogy Csokonai e versének leíró művészetéhez is a Pétzeli féle „Yung" adott felemelő 
stílusmintát és fráziskészletet, a látomás-vers dagályát oszlatva-fegyelmezve s az erő kifeje
zéséhez közelítve. Az árvíz című versében hasonlóképp a rettegés légkörét festi az Exundatio 
Aquarum című zsenge kifejezéskészletének lényeges átalakításával. 

2. E látomás-típussal szemben jóval több a rokokó jellegű, az idillhez, a kényes-gyön
géd érzékiség stílusához közeledő leíró verse. A távolság azonban, mely elválasztja őket az 
előbbiektől, nem abszolút: A magyar! hajnal hasad közelebb all a látomásokhoz, — a tisztán 
leíró, legfeljebb életképszerű Az ősz, A tél vagy A rózsa messzebb áll tőlük. A két véglet között 
foglalnak helyet azok a konkrét érzéki képeket és a képzelődést egyesítő, mintegy kiegyen-

5 Már itt fel kell hívni a figyelmet arra, hogy ha Az estve toldalékolásakor a nagyszerű 
rousseaui betétet Csokonai szervesen egybe tudta olvasztani az előzményszöveggel, s észreve
hetetlenné vált a költemény két ill. három részletben s időben lezajló prehistóriája, csaknem ily 
fokon tudott belesimulni egy a kor magyar lírája egvik csúcsát jelentő költeménynek legfon
tosabb része a későbbi A földindulás-ba (ezt Vargha Balázs az 1967-i kiadásban 1794-re teszi). 
Batsányi A franciaországi változásokra c. versének mélyen megrendült palinódiája hangzik el 
ui. a befejezett A földindulás e szép soraiban: „Király, vitéz, ki most egy harsogó szóddal ( 
Népeket láncolsz meg hatalmas békóddal; | S te elmés tanácsos! ki ülvén kormányra, | Egy 
plánummal zavart hánysz sok tartományra; | Ti, kiktől rettegnek annyi sok nemzetek, j E 
földindulásnak, ha lehet, intsetek . . . . " A versrészlet struktúrájának azonossága semmi 
kétséget sem hagy afelől, hogy itt valóban Batsányi versének egy kozmikus-eszkathologikus 
távlat előtti újjáformálásáról, átlényegítéséről van szó. Ez azonban éppen a Young-is végíté
let-festésnek a megdöbbenés és a kataklizma kifejezésére való előzetes átalakítása után vált 
lehetővé, hitelessé. 
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súlyozó költemények, ahol a látomás éppen hogy megrezdülő sejtelemmé lesz az érzékelt 
valóságban. Ez a sejtelem azonban nem allegóriák által jut érvényre, hanem a meditációra 
készülő, önmagába vonult lélek éber figyelme útján, ami nem törli le a természeti jelenségek 
külön színeit, de nem is festegeti azokat öncélúan, hanem valami rejtett szubjektív vonatkozás 
szerint válogatja s rendezi el őket. Ide tartozik A reggelről, A hives eslve, A álom és a Kons
tantinápoly. A leíró elemek célzatos rendje miatt ehhez a csoporthoz áll közel a poétái hit
vallásról szóló két vers, A poéta gyönyörködése és A Pindus. Ez utóbbiban, mint még két, 
átfogóbb jelentést fejtegető versében (Vénusi harc, A békesség) az allegorizálás tompítja a 
konkrét érzéki képek erejét s megzavarja az előbbiekben már elért művészi egyensúlyt. 

A barokkos vízió (A magyar! hajnal hasad), az allegorikus (A Pindus, Vénusi harc), 
az érzéki-meditatív és a tisztábban leíró négy válfajából egy-két verset érdemes közelebbről 
is szemügyre venni, főleg a stílus fejlődése miatt. 

A magyar! hajnal hasad-nak ez az első szövege nemcsak ünnepélyességével válik ki a 
többi, közel egykorú alkalmi vers közül, hanem főként az ünnepélyességet kiváltó mondani
való révén. Barokk is érzik e mondandó mélyén, mint magatartás: az országos élet egy, alkalmi 
fordulatát vérmes reménységgel, túlzott váradalmakkal köszönti. A túlzás -- a virító stílus, 
a zománcosan csillogó fénnyel telítettség — e mámor-érzésből ered s illik hozzá, minden 
barokkos reminiszcenciájával együtt. Vannak még rossz sorai is (rongyos szőnyegének ron
gyainál fogva), erőltetett kontrasztokkal vagy erőtlen túlszínezéssel (egy nyájasabb hajnal 
virít mosolyogva), több azonban már az igazi költői találat, melyeknek közös alapja megint 
csak a többszörösen összetett mondanivaló: az, hogy a költő az éjszaka-hajnal-dél egymás
utánját kettős szimbolikával terheli meg, a magyar (nemzeti) dicsőség fényét egybelobbantja 
azzal a világossággal, mely — rejtettebben ugyan —- a felvilágosodásra vonatkozik, „Az elmúlt 
időknek mostohás keze", mely a „fényes világosság"-ot takarta el fekete vásznakkal, aligha 
azonosítható II. József uralmával, ahogy a „megrögzött homály" is a tudatlanságot, a műve-
letlenséget jelenti, s nem a nemesi nemzet ellen hozott rendelkezéseket. Csokonai a felvilá
gosodás fény-szimbolikájával ünnepli a nemzeti dicsőség iránti „kövér remény"-t, s a kettő 
együtt teszi megkapóvá ezt a nagylelkű illúzióból fakadt verset. Hogy a „kövér reménység" 
mily ösztövérré (ez is Csokonai szava, a reményre, 1. Mindég közel van a halál) változott hama
rosan, azt később majd frappánsan fejezi ki a toldalék. — Noha az utólagos célzás a XX. 
századra egyben a vers barokkját is leleplezi, s így esztétikailag is figyelmeztető, Julow Viktor
ral értünk egyet abban, hogy a vers tulajdonképpeni szépsége a felduzzadt első részben, az 
álomból felserkentő ember reménykedésében és a fény ünneplésében van. 

A reggelről ugyanezt a fény-pompát színezésbe és még konkrétabb érzéki festésbe 
hajlítja át, a konvencionális képzetek — idilli templom, rózsaoltár, ártatlan lélek áldozatja — 
felől valami érzelmi bensőség, meleg érzés és érzékenység felé közeledve. Az igen pontos, 
találó képek (alélva pislog szép fénye a . . .csillagoknak) mellett részben ismert, részben most 
leírt stílus jellegzetességek egész sora tűnik szembe ~- mennyire kitágul most a szép jelzőinek és 
szinonimáinak köre és mélyül hatásuk: „Az ég alját piros bársonnyal prémezi . . . Szép bársony 
burkokból kihívja azokat . . . " : íme a bársony újabb használata. „Amelyek kitárván szagos 
kebeleket, Béfüszerszámozzák az egész vidéket, Mélyet hüs szárnyokra szedvén föl a sze
lek . . . " : íme A tél s a Daphnis hajnalkor egy pompás kifejezésének (Rajta kis szellőcskék I 
szedegessetek Violaszagot szárnyatok bársonyára) kezdete. Arról pedig, hogy „füszerszámos 
templomot" csinálnak a szelek és itt a „madarak koncerti zengenek" kinek nem jut eszébe 
Az estvé-nek „füszerszámozott theátruma" és „koncertje"? A barokkos zsúfolás lassan érzé-
kies sűrítésnek adja át a helyét, a természet úgy esik zsákmányul az élvezkedő érzékeknek, 
ahogy a maga nyugalmát, rejtekét kereső lélek diktálja: az érzékleteket egymásba fűzi (a szél 
hűs szárnyán fűszerszámos illat, pirosló rózsán hajnali harmat, az illat a lélekig hat stb.) 
s egész kis ceremóniába foglalja a természetimádó lélek áhítatát. Ceremónia s áhítat együtt: 
rokokó és valami azzal egyesülő, bensőségesebb érzékenység ez. 
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Még bensőségesebb az érzés A hives estve című versében, ahol Az estve nagy meditáció
jának bevezetése, az állapot benső festése és a várakozás attitűdje születik meg, sugallatos 
képekben. A „kedves lehelletek", a „szent árnyék", a „szép képzeletek", az „életadó kedves 
párázatok", a „hízelkedő fű s szép virág" amint „gyenge szárakon állanak mellettem, resz
ketnek, pedig lassan lehellettem": ez az egész természeten végigfutó borzongás valami 
nem külső s nem is pusztán belső élmény szülötte, inkább annak a remegő egyensúlynak a 
kifejeződése, melyben az érzéki tapasztalás és a nyugalomra vágyó lélek állapodott meg 
egymással. A lélek ily egyensúlya esetén, mikor érzéklet és képzelgés úgy rajzik egymáson, 
mint valami rejtélyes zsibongás a gondolat kiválása előtt, meditációra termékenyül a szellem.6 

Ezt érzi a költő e versében — ezért ismételgeti: „Óh, ti életadó hives lehelletek 1 Tőlem egy 
-kevéssé még el nem menjetek." De még nem tudja, milyen gondolat fog felfakadni ebben a 
már letisztult, dagály és túltarkított szépség nélkül zsongó esti nyugalomból. A fiatal költő 
géniuszának jele, hogy a túlcsordulni kész lélek nyugalmi pillanatából a sokat sejtető lelki
állapot festése született, s így a később hozzáfűzött gondolat nem zavarhatta meg a költe
mény illúzió-egységét, az eszme ebből az élethangulatból látszik majd felszárnyalni. A rokokót 
beteljesíteni s túlhaladni készül már e bevezetéssel is. 

Legbensőségesebb köztük Az álom, de sajátos módon: intimitása inkább az egyén 
lelke mélyén felfedezett közös emberi törvény felszínre hozásának, semmint a merőben szub
jektív érzelmességnek köszönhető. Intimitás ez tehát, mely a puszta hangulatnál mégis többet 
rejt magába. Ha A hives estvé-ben az életadó leheletektől „heregő mellé"-nek felüdítését, 
gyógyulását várta, Az álom-ban a szubjektív érzéki tapasztalat a személyesnél többre, egye
temesebbre lesz alap, éspedig allegorikus segédeszközök, barokkos fogások nélkül: ebben a 
versben — mint mottója, ez az önkényesen bibliainak beállított szöveg jelzi — a lélek hal
hatatlanságát, a feltámadást tagadó elmúlás hitvallása fog megszületni.7 S már ez a bevezető 
rész is, mely csak az álom-halál hasonlatig jut el, teljes — változtatás nélkül kerül át majd a 
toldalék élére. Stílusa még A hives estve címűnél is mértéktartóbb — a barokkos víziók külsőd
leges fokozásai, szín-, fény- és hangbeli feszültségei éppúgy eltűnnek belőle — pedig az álom 
festegetése csábíthatna erre is — * mint A reggelről s A hives estve kifinomult szubjektív érzé-
kiségei. Marad maga a meditáció, mely tárgyias és egyben érzéki vízióból bújik elő észrevét
lenül, fluidummá finomulva, az elalvók világa fölött, ringó, játszó, tünedező s ápolgató áram
lássá: 

Jön az álom, s mindent pihenésre hajtja, 
Az éjjelnek barna palástja van rajta, 
Beborítja véle a földet s az eget, 

6 Ezt az állapotot jól ismeri a felvilágosodás filozófiája s a rokokó. Csokonai ezúttal is 
egy oly formát, lélektani helyzetet tesz költőileg teljessé, telítetté, amely európai kortársai előtt 
ismeretes volt. ROBBKT MATJZI Uidée du bonheur dans la littérature et la pensée francaise au 
XVIIle siécle c. (Paris, 1965) monográfiájában tárgyalja azt az elméleti irodalmat és költé
szetet, mely szerint „les reves ne sönt qu'une intrusion des humeurs dans l'imagination. Les 
émotions et les passions se manifestent toujours par des effets physiques et, réciproquement, 
certaines causes physiques suscitent ces états d'áme" s hivatkozik Saint-Lambert-re, aki ír arról, 
mint segít elő az alkalmas (rokokó) természeti környezet „une voluptueuse dilatation de Páme" 
(308. ill. 295—329.). A kezdő Csokonai máris azon a fokon van, hogy e lelkiállapot öncélú 
festegetését magasabb — újabb megoldást előkészítő — feszültséggel telítse. 

7 Már itt illik közölnünk: ennek a híres mottónak: „Boldogok azok, akik úgy alusznak, 
hogy többé fel nem ébrednek. Sőt ez a kívánságom is haszontalan, ha az álmodozások ostro
molják a sírhalmokat. Préd. 3 : 19, 20, 21. semmi köze sincs a bibliához — mint ahogy még 
Horváth János is elfogadta, s ahogy senki más sem nézett utána forrásának —, hanem a 
Pétzeli-féle Yung'Éjtzakáji-nak (Győr, 1787. I.) 2. lapján található kijelentés, mely az ateista 
kétségbeesés és a lélek halhatatlanságának hite közt vergődő (majd a fideista útra térő) Young-
nak volt provokatív vallomása. Átvétele Csokonaitól, ily korán, jelzi, hogy már ekkor na
gyobb terve volt az ifjúkori Az álom eszmei továbbfejlesztéséről, mint amennyit ebből a szöveg 
maga elárul. 
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Alóla altató mákolajt csepeget, 
\ Melynek hüs balzsama a benne feredett 

Szemhéjaknak édes nyugovást engedett. 
Lágy karjain fáradt érzékenységinket 
Ringatja s egy másik világba tesz minke t . . . 

A leíró vers határait hamarosan átlépi ez a bűvös áram, a mindenre kiterjedő álomképtől 
a test, majd a lélek kínjainak elnyugtatásáig hullámzik előre egyenletesen, letompítva az 
érzéki benyomások élességét. Abban a nyugalmas, majd aprózva élénkülő dobogásban, mely 
az első három sor 4 + 2, 4 + 2 ritmusát a négyszer hármassal váltja fel, s aztán az előbbihez 
tér vissza, a nagyszabású meditáció meleg és szilárd szívverése, érzelmi fegyelme kezd lüktetni. 

A magyar! hajnal hasad még barokkos víziójától Az álom szinte klasszicista egyszerű
ségű, hivalkodás nélküli stílusáig ível az idiili-rokokkó versek parabolája, s ezt kíséri az az 
első komoly hivatásvers, melynek rokokóját már valami pre-rousseaui érzékenység itatja át, 
A poéta gyönyörködése, meg az allegorikus A Pindus. Ez utóbbiban még sok csendül vissza 
a zsengék költészetfelfogásából (tudósság, gyönyörűség, halhatatlanság). A poéta gyönyör
ködésében a poézis tartalma határozottabban azonosul azzal, amit az előbb elemzett versek 
tártak fel: a szemlélődő, meditativ érzéki gyönyörködéssel. 

Az idilli rokokó leírás Az ősz, A tél című, előzményeikhez képest megnőtt terjedelmű 
versekben válik realisztikusan telítetté. A zsengékben még csak egy-két leíró mozzanatra 
szorítkozott a szemlélet. A tárgyi világon végigkóborló szem telhetetlensége most kielégül, 
a formák, színek és hangok zsúfolt rendjében az öncélú, játékos rokokó már az életképből 
előlegez valamit. A bravúr kétségtelen, és ez már Az ősz nem egy pontján jeles költőt mutat: 

Rips, raps, a szöllők már puszta támasz megett 
Gyászolnak, hajdani díszek mind oda lett. 
Sok mustos kólika, sok hasrágás, salva 
Venia, a tőkék mellé van plántálva. 

Itt a csönd, a bepiszkoltan elhagyott színtér üressége zárja a versrészietet (Az ősz októberi 
részében), A tél-ben a városhoz, a szobához s végül a farsang képeihez emelkedik a költemény 
hangulata, életképszerü elevenséggel. Itt már bravúrosan használja Csokonai azokat a jel
zőit, melyek korábban még elszigetelt, egyes találatok voltak. A téli folyókról így ír: 

Melyeket őszítnek a havak és derek, 
Azok a tél fején fejérlő púderek. 

Komor minden, minden szomorúnak tetszik, 
Mihelyt a tél borzas csillaga feltetszik. 

S a farsangi jelenet így végződik: 

Táncos szobájába vig muzsikát penget, 
Kurjongat s a búnak ádiőt izenget. 
Szánkáz, s esik néha olyan is a szánba, 
Amilyet nem igen tennének románba. 
Követi sok gavar, csirippol utána 
Sok öregbírótól irtózó Susánna. 

E tisztán leíró költeményekből hiányzik a természet belső, intim tájként való felfogása, 
ami a meditatív-érzéki, tompítottan rokokó versekre volt jellemző. Nincs is Az ősz, A tél képei
ben s felhangoltságukban semmi többre néző, várakozást sejtető feszültség, mint A reggelről, 
A híves estve vagy Az álom szubjektív vonatkozású, tehát valami érzelmi sugallatnak engedel
meskedő intimitásában. Az ősz, A tél objektív szemlélet termékei, konkrét tárgyi vonások 
villognak bennük gazdagon, a költő kívülről nézi ezt a világot, melyet igen jól ismer. 
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A magyar t hajnal hasad-ban még megmaradt valami a barokk vízióból; a lélek önma
gára figyelő vagy nyugalmát kereső érzelmes magatartása, az érzéki tapasztalás és a többet 
akaró lélek egyensúlya egy következő, meditatív-érzéki stílusú csoportban alakult ki; a har
madik pedig, az imént tárgyalt évszakverseké A magyar! hajnal hasad ellenpólusán foglal 
helyet: ezekben visszatér a külvilág tarkasága, ellentétben a nagy hajnalhasadás egyetlen, 
kápráztató fényözönével. A magyar! hajnal hasad szubjektivitása — valami hiányérzés miatti 
túlfokozással — volt a legerősebb; szubjektív érzés s objektív szemlélet egyensúlya állt helyre 
a középső, nagyra hivatott verscsoportban; az objektív szemlélet üli diadalát az utolsóban. 
Ezeken az egy időre eső, többé-kevésbé idilli természetérzésű és gyöngéden érzéki festésű 
verseken belül tehát máris oly stílusbeli osztódás, differenciálódás indult el, ami a költő önálló 
gyakorlatát s ennek sokoldalúságát mutatja. 

3. A harmadik főtípus leginkább annyira fontos, mint ez a változatos színképű második: 
a jellemképekben, önjellemzésben nem a természeti világra vetíti ki érzékenységét a költő, 
hanem tőle idegen, független személyekkel áll szembe. Vissza kell fognia magát, ítéletet kell 
beleírnia a jellemzésbe s ha az övé is az, saját élményein túl az iskolás előírás és a közfelfogás 
szilárdította meg. ítélete tehát objektív érvényű. Amit a kevélyről, a gazdagról £ a fösvényről 
mond el, az — minden egyéni, családi élménye mellett is — alapvetően a szegények s a feu
dális nagyképűséggel szembenálló kispolgárok társadalmilag objektív felfogását visszhangozza. 
Ezt pedig olyan képbe kell zárnia, melyet színezhet ugyan a költő indulata, de csak célbavett 
tárgyának, a jellemzés objektivitásának alárendelten. Ha tehát már ágaskodik is itt Csokonai 
egyénien polemikus állásfoglalása, e versek a tárgyiasságuk révén ugyanúgy közelednek a 
zsáner felé, mint az előbb említett leíró költemények az életképhez. 

Volt szó már arról, hogy vannak ebben az 1788—90 körüli termésben iskolás termékek 
is, mint a tárgyalt Mindég közel van a halál, vagy a Kétszínűség vagy A szerencse változó; meg
annyi jellegzetes sententia-vers. A túlzás, a dagály, a szükségtelen bőbeszédűség is jellemzi 
őket (pl. a Kétszínűség elején a „nyalkán pirosló Sodoma | A legjobb gyümölcsök szép para
dicsoma | Pedig ha skarlátja szádba ketté válik" stb. jellegzetes erőltetés, dagály), még inkább 
azonban az a bizonyító és vitatkozói előadási módszer, mely a korábbi sententia-versek tulaj
dona volt. Nos, ez a bizonygató, vitatkozó stílus beóvakodik az első jellemképekbe is. A Quem 
dii oderunt... a maga praeceptori elképzelésével ezek közé számíthat („A praeceptorságot 
én akkép képzelem, | Hogy ha benne öröm rózsácskáit lelem, | Ez is a többitől kicsit külön
bözött, | Nővén bógáncskóró s ördögszekér közö t t . . . " ) ; első, túlnyomóan nagyobbik része 
még jellegzetes sententiázgatás, ha kellő játékossággal van is fűszerezve (Ha az igaz lelkű jó 
Polixenesnek . . . Ha Scaliger . . . Ha tizennegyedik Lajos . . . ) . Igazi ítéletet éppúgy nem ad 
még, mint igazi önjellemzést sem — a leírásnak is teljesen híjával lévén. Vannak benne 
ötletes sorok és szavak („egy kurta lexikon kicsinálása", „lélektőr"), nevezetessége mégis 
abban van, hogy a Csokonai pályáján oly fájdalmas fordulatot jelentő praeceptorságra 
céloz jóelőre. 

A gazdag sem válik még olyan egyöntetű jellemképpé, mely a személy érzéki meg-
elevem'tésébe és a leíráson át is találó jellemzésébe zárná bele az írói állásfoglalást. A leírás 
és az ítélet még ellenkezik egymással. A sokféle titulussal bíró, de mégis csak paraszti, sőt 
baromian ostoba Midas jellemképéhez költőnk még rászorul a sententia-vers oly gyors vita
fordulataira, melyek folyton szétbontják a kép s az ítélet egységét (De azért sohasem cserél
nék . . . De mit ér . . . De ezer ökrével . . . Mert lám . . . Pedig sokkal cifrább . . r). Először 
A kevély-ben — a paraszti gazdag Midas feudális-úri változatában — kerekedik ki az önmagába 
zárt, a jellemzés révén ítélkező kép. Ha tanult volna is Csokonai a catullusi Arrius gúny
rajzából, ami a beszéd gúnyolását illeti, a vers kompozíciója kiváló, és a tételt, a sententiát 
teljesen belerejti a leírásba. A fokozatos megelevenítés, majd a szegénnyel közös levegő szívá
sának utálata, mint különös jellemvonás, végül a későbbi Zsugort uram-ból jól ismert sorok 
első jelentkezése frappáns, a klasszicista miniatűr színvonalán mozgó költeménnyé teszik. 
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így zárul le: „Most is a' derogál dagályos szívének, | Hogy róla a múzsák verseket költenek". 
Ez a befejezés azonban nem következik elég szervesen a kevély jelleméből (az inkább örülhetne, 
hoĝ y verset írnak róla), itt még inkább csak ötletnek kitűnő. A zsugori majd tényleg azt saj
nálhatja, „hogy a versbe ingyen s potomra jött elő". A fösvény címűben, mely a Zsugori 
uram-nak közvetlen előzménye s szinte már teljesen kész alapszövege 1790—91-ből, már e felé 
hajlik a megoldás: „s most is neheztel reátok, j Hogy őróla ingyen verset irhatátok". Ez külön
ben a témaköi legérettebb, legművészibb verse: benne már minden a jellegzetes típus drámai 
megelevenítésére van öszpontosítva, kitérők, felesleges sententiázgatások, részletekbe téve
dések nélkül. A Zsugort uram csak a tárgyias nyelvi jellemzés és a drámai sűrítés eszközeit 
tette biztossá és véglegessé. 

A többi három jellemrajz közül az egyik szubjektív vonatkozásaival tűnik ki: Rút 
ábrázat s szép ész. A fiatal költőnek különös önvallomására találunk benne, irodalmunk egyik 
legkülönösebbikére, mely mellett — mint életrajzírói és a rá emlékezők szokták — semmiképp 
sem szabad sietve elmenni. „Azt mondod, barátom, hogy én ocsmány vagyok, S orcám fer
telmei irtóztató nagyok" — kezdődik nem éppen elegánsan s költőnk végül is elismeri rút
ságát: „én itthon maradok formátlan testemmel". Említenünk kell itt: a költőt bántotta 
beteges és a klasszicista szépségideálhoz képest bizarr, füstös, szabálytalan arca és termete. 
E versből ugyan közvetlenül, panaszszóra téve át, nem derül ki e rosszérzése: közvetve azon^ 
ban tolmácsolja az az indulat, mellyel a „lélektelen szép test", a „szép ostoba" ellen lázad. 
Kifogyhatatlan az üres testi szépségnek olyan állati vonásokkal való Összehasonlítgatásában, 
melyek teljesen megsemmisítik a hiú önteltséget. A gúny, a groteszk kirohanás, a sértő mére-
getés idegen képek bravúros összekapcsolására készteti — s ahogy mindebben semmi rokokó 
s klasszicista íz nincsen, úgy talán az egész vers is felfogható egy első, öntudatlan, noha sze
mélyes szembeszállásnak a konvenció klasszicizmusával és az idilli rokokóval. Személyes 
szembeszállásnak, mely még csak a testi szépség üres voltának elvetésére és vele szemben 
az ész szépségének kiemelésére s bátor hirdetésére szorítkozik. Ennyi is elég azonban, hogy 
a ráció, a filozófia értelmének s költészetének fényétől megszépült tekintetébe pillantsunk s 
elhiggyük: bántotta ugyan a kevéssé „szalonképes" ábrázat s a beteges test, de nyugodtan 
vállalta azt, a szépség mélyebb, humánusabb fogalmának és érvényének tudatában. Az Esíve 
magányosan filozofáló rousseaui hősének lelkében, a hernyóélét szemfedeléből kiszárnyaló 
Pillangó — az öröklét — szimbólumának mélyén ez a bántalom is jelen lehetett titkolt ellen
súlyával — annál mértéktelenebbé lett a költő szépségkeresése az értelemben s az érzelemben. 
Jellemző példája az önmagáról szóló s mégis objektív szemlélettel megírt költeménytípusnak: 
semmit sem tudunk meg belőle a költő individuálisan jellemző rútságáról — ezt merőben 
karikírozza — s mindent megtudunk az ész igaz szépségéről. 

A magyar gavallér lelkesedése kissé csinált: a külsődleges szépség buzgón rokokó fes
tésére az egyetlen, nemsokára elsoványuló mentség az, hogy magyar gavar (=gavalléréról 
van szó. A tipizálás nem megy oly messze, mint az előbbiekben. E típus-rajzot az 1790-es 
nemesi-nemzeti felbuzdulás váltotta ki. A kócsagtollas vitéz leírása teljesen rokon Az ősz, 
A tél tárgyias, objektív szemléletével — bár a figura inkább csak próbabábú: nemsokára irónia 
perzseli le fejéről s az egész nemesi magyarságról a kócsagtollas cifraságot, az üres fejek ékét. 
Az lesz az a pillanat, amikor a Rút ábrázat s szép ész személyesen is igaz mondanivalója egy 
kis mesedrámában fog összeütközni A magyar gavallérok tökfejűségével. 

A Cigány a legötletesebb zsánerkép e portrészerű jellemzések között s Csokonai objektív 
ábrázoló művészetének egyik kis remeke. Az ő lelkébe inkább tud majdnem a játékos azono
sulás fokán beletekinteni Csokonai, mint a magyar gavallérébe. Nem csoda, ha egész kis 
akciót játszatott el a cigányok mezében és szerszámaival némely mulatság alkalmával (Domby, 
66.) abban a kollégiumban, ahol a Comoedia de zingaro et Jamulo c. párbeszédes anekdotát is 
jól ismerték (Bernáth: Prot, iskoladrámák.) Az istenek leszállnak Prometheus műhelyébe, 
amikor ez sárból már kigyúrta az „emberi nemzetet": 
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Mikor már keresztet tettek sok kancsóra, 
Műhelyébe mentek ők konkokcióra, 
S ottan nézegetvén a kész embereket, 
Csudálták isteni formájú képeket. 
Hát egyszer eszébe a' jut egy istennek 
Hogy egy tréfás mását kék csinálni ennek. 

A masszát meggyúrják, Vulkán rajta hagyja szurtos kulimászát, Vénus leköpi — mire „két-
szem fejérlett ki csalfa vigyorgással", Merkurius „enyves tolvajírral öszvefirnácozta" a kezét, 
„Apolló behinté hegyedügyantával, S éjszakákat győző kanafór iával", végül 

Prornetheus lélek felől gondolkozott, 
Egy nagy csomó lélek-fótot előhozott, 
De ki igen vastag, ki meg igen lenge, 
Ki igen durva volt, ki meg igen gyenge. 
De mind cikkelyenként mégis öszveszedte 
S eképp a setétbe öszveőtögette; 
Végre megbéllelte a majom lelkével. . . 

így alltak elő a cigánylélek tulajdonságai, azért oly nyugtalan, azért adja magát serpenyők 
foltozására, 

Azért henyélkedik teljes életében 
A szurtos gráciák condor kebelében, 
Azért van, hogy néki legédesb nyugalom 
A hajnalig pengő hegedű s cimbalom . . . 

Ez a tréfás emberformálás, az allegorikus mű-látó istenek kifigurázásával együtt, a 
rokokónak sem volt szokatlan motívuma — a cigányalak, cigánybeszéd s anekdota bevezetése 
Után (Kónyi János Democritus-ában, 1782, majd Gvadányi: Pöstényi förödés-ében, 1787) 
a cigánytípusok és a mesterségek keletkezése általában is Gvadányi A' falusi nótáriusnak 
Elmélkedései... című könyvében (1796) vannak először leírva rokokó stílusban. A jámbor 
falusi beszélgetők arra a masszára, arra a zenei hangra vagy arra a lisztféleségre vezetik 
vissza az emberi nem különbözőségeit, amelyből az ember vétetett vagy ami rá hullott az 
égi malomból. Hasonló eljárás ez — a jellemvonásokat valamely tárgyi tulajdonsághoz kötni —, 
ahhoz, amit Csokonai követ a Cigány-ban. De Csokonai kerüli az enyelgést és nem szórja szét 
a tulajdonságokat, inkább egybegyűjti őket s tréfás jellemzést, karikatúrát állít össze belőlük. 
A vers végén megéled az alak — a fogás hasonló ahhoz, amelyet a Zsugori uram végén alkal
maz —, kivezet a tárgyias harígnemben tartott csúfolódásból és egy kis, szubjektív megálla
pítással vagy jelenettel zárja le a verset. 

Éppen ott sétál egy: én, ha ily mazurnak 
Nem látnám, ítélném egy szárnyas Merkúrnak, 
Megszólítom: megállj ! Nem felel rá, hahó! 
Nem addig van'ám a', fekete Fárahó, 
Most már elsietek, utána futtatok, 
Róla hát többet nem historizálhatok. 

A rokokót a népies-realisztikus stílusban feszíti túl Csokonai e pompás versében, 
annyira egy jellemképbe komponálja a felfokozottan különös és zsánerszerű vonásokat. 

A zsánerszerűség az Estvejöü a parancsolat ekkori első változatában is feltűnik. A népies 
genre-dalnak remeke lesz belőle. Intonációjában már ekkor megvan a Horváth János dicsérte 
pompás közvetlenség és ízes népiségű dalrafakadás. Ez azonban akkor még elszigetelt jelen
ség: az uralkodó a rokokó s a klasszicizmus marad. 
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A vizsgált jellemképekben, típusrajzokban Csokonai egyéni teljesítménnyel viszonozta 
azt, amire az iskolás klasszicizmus kapatta rá, a XVII—XVI11. századi költészet közhelyeit, 
Moliére és Qoldoni nagy figuráival, toposzaival rokon példákat ajánlgatva neki. Egyéni tel
jesítménnyel, mert a morális jellemképbe különös zsánerszerű vonásokat festett, tárgyias 
művészettel, bár szubjektív indulattal is. A leginkább hideg, külsőséges A magyar gavallér-ral 
szemben a morális jellemkép (A gazdag, A kevély, A fösvény) és a mostoha sors allegorikus 
vagy közvetlen, erősen karikírozó képei (Quem dii oderuní... Rút ábrázat s szép ész, Cigány) 
tovább kísérik alkotó pályáján. 

Összegezés-féle 

Kibontakozóban van az iskolás klasszicizmusból (melynek bizonyos alapelveit meg
őrzi egész életében) s e közel 100 lírai verse alapján 1790—91-ben a legsokszínűbb és legtisz
tábban lírai magyar költőnek mutatkozik, termékenység tekintetében is csak Verseghy ver
senyezhet vele a jelentékenyek közül. Ami a tartalmi korszerűséget, a közérdekű irodalmiságot 
és a stílus tudatosságát illeti, Csokonai versei még alatta maradnak a jóval Idősebb, nagy 
kortársak alkotásainak, így Batsányi és Kazinczy költeményeinek; a 17 éves és ismeretlen 
ifjú mégis melléjük emelkedik — ha ugyan nem fölébük — lírai vénája miatt, egynemű költői 
világa és stílusárnyalatai, meg formagazdagsága révén. 

1790 körül kezd megindulni a klasszicizmus és felvilágosodás magyar költészetének 
csúcsai felé. 

Mi lett a sorsa annak a három fő stílus-típusnak, melyet jellemeztünk? 
Az első, a barokkos-dagályos vízió, kevéssé fejlődik tovább művészetében. A magyarí 

hajnal hasad! víziója ugyan még rokon ezzel, mégis: inkább az érzéki-meditativ rokokó versek 
csoportjában volt elhelyezhető. Ez a második típus a legfontosabb a jövő szempontjából. 
De a barokkos vízió sem tűnik el teljesen: nagyon is feléled, mihelyt a szubjektív igény, vágy 
vagy elképzelés nem találja meg életszerű közegét, ellenőrző és hitelesítő anyagát az élmény
ben, abban a valóságban, melyet a személyessé vált társadalmi-történelmi gond vagy egyéni 
sors jelenthet. A barokkos vízió — melyet metastasiói példák is erősítenek — 1796—97 tájt 
még egyszer fellobban, mert a szilárd talaj hirtelen kicsúszik az ember alól és a költő egy, a 
lényétől, világnézetétől idegen nemesi teatralitás színjátszójává kényszerül. Ennek azonban 
nem lesznek már különösebb új művészi következményei. 

Ami uralkodó marad lírai költészetében, az a második és a harmadik típusnak pályáján 
mozog ezentúl. Az egyik a leírást a képzelődéssel kiegyensúlyozó érzéki-meditativ rokokó 
típus volt, mely inkább csak érzelmi készenlétet fejezett ki egy hozzá idomult természeti 
környezetben; a másik az objektív leírásba, jellemzésbe rejtett állásfoglalás volt ember
alakokról, a sententia módszereinek is felhasználásával. Amott a természeti környezetbe 
kivetített szubjektív érzés dominált, de a természet érzéki szépségének megszüntetése nélkül; 
emitt az idegen alakba, annak legérzékletesebb rajzába — jellemzésébe — rejtett ítélet, 
gondolat, tétel. Ott több lesz az érzelem ezentúl is, de egyensúlyban az érzéki tapasztalattal; 
itt több az ítélet, a gondolat, mely a költőtől többnyire idegen személy, embertípus leírásában 
születik meg. Az érzéki tapasztalás hőfoka ott a költő lelkiállapotához igazodik, majd itt a 
célba vett másik, idegen jelenség, jellem jelentésének mennél találóbb kifejtéséhez. Az előbbit 
tehát a természet s a lélek egyensúlya ellenére is valami szubjektív érzelmi felhangoltság 
jellemzi mindig — az utóbbit inkább az objektivitás, melyet nemcsak az idegen személy, 
hanem az ítélet maga is erősít: bár Csokonai mondja ki (hevesen is), nem az ő szubjektív 
véleménye az, hanem közigazság, sententia (a kevélyről, s a fösvényről, a magyar gavallérról 
s a rút arcú, de szép eszű emberről stb.). 

A két eltérő stílustípus közeledik is egymáshoz. Az ítélet, az objektív igazság képvise
letének szenvedélye meg fogja szüntetni annak az érzelmes természeti képnek önállóságát 
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mely csak valamiféle készenlétet fejezett ki a gondolat befogadására; ugyanakkor a gondolat, 
az ítélet sem szakadhat el a rá várakozó természeti környezettől s a benne kiegyensúlyozódó 
lelkiállapottól, melyek születésének feltételei/ A sententia s az érzelmesen telítődő piciura, 
a gondolati tétel és a szubjektívvá hangolt leírás összeolvad egymással, az idilli nyugalom, 
érzékies borzongás valami nagyobbnak, filozófiai és erkölcsi ítéletnek, koreszmének válik 
hordozójává. 

A rokokó helyén — meg is tartva azt, de átépítve elemeit — a felvilágosodás klasszicista 
költészete születik meg így, a legnagyobb magyar lírai teljesítmény klasszicizmusunk első 
szakaszán. 

József Szauder 

SENTENTIA ET PICTURA 

Dans l'étude, l'auteur analyse les types de vers du poéte représentatif de l'époque des 
Iumiéres de la Hongrie, Michel Csokonai Vitéz, écrits dans sa jeunesse (entre 1786 et 1791). 
En débutant de l'étude des formes de l'enseignement de l'éloquence et de la poétíque á l'école, 
l'auteur démontre des 90 poésies examinées que le poéte s'était libéré des entraves de l'élo
quence d'abord gráce á la forme descriptive et sous l'emprise de celle-ci, Csokonai recomposa 
ses poésies dites de sententia (p. e. ses premiers vers sur la vocation du poéte), bien que les 
deux genres subsistassent encore mérne dans ses vers de circonstance faisant preuve d'une 
Inspiration plus actuelle. U surpasse le niveau de ses prémices vers 1790 gráce á la description 
supérieure du portrait et de l'état affectif ét l'éloge de la vertu coi'ncide déjá á ce moment á 
Interpretation hédonistique et affranchissante de sa poésie. Le style des prémices souffrait 
encore de l'emphase baroque et de l'idylle rococo, ses syntagmes attributifs et ses emplois de 
vérbe avaient des analogies rappelant le style de Brockes ou de Saint-Lambert, ce qui avaient 
été transmises á Csokonai par son contemporain hongrois d'une grandé influence, Joseph 
Péczely, surtout par les parties descriptives de la nature de la poésie physico-théologique, déiste 
de Young et de Hervey. — Aprés les prémices, la forme descriptive prend de l'extension, se 
différencie: dans des poésies visionnaires (dans lesquelles le style baroque se continue), dans 
des descriptions sehsuelles-méditatives de la nature qui sönt les premieres varianites des 
chefs-d'ouvres poétiques ultérieurs sans les marques du remaniement selon les conceptions 
philosophiques du poéte et dans des portraits dans lesquels l'éloquence s'affirme sur un échelon 
plus élévé. Quelques portraits sönt á la fois des autoportraits excellents. La veine alimentée 
par le baroque s'épuise, mais les deux autres se développent et deviennent l'expression lyrique 
de la Philosophie du grand siécle des Iumiéres, de Voltaire, Rousseau et d'Holbach. 
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