
DEBRECZENI ATTILA 

„SEM TÖBB, SEM KEVESEBB, 
CSAK EMBER LEHETEK" 

(POPE ESSAY ON MAN-JE 
CSOKONAI VILÁGKÉP-SZINTÉZISÉBEN) 

Pope Csokonaira gyakorolt hatását elemezvén a szakiro-
dalom leginkább a Fürtrablás és a Dorottya kapcsolatát 
emelte ki.1 Szó esett még több kisebb mű mellett az Essay on 
Man gondolatainak fellelhető nyomairól, sőt, régebben 
motívumpárhuzamokat tételesen soroló dolgozat is jelent 
meg e tárgyban.2 Mindez csak még inkább indokolja Csoko-
nai Pope-recepciójának valódi számbavételét a tankölte-
ményt illetően. Dolgozatom néhány új filológiai adat ismer-
tetésén túl e számbavételhez is szeretne hozzájárulni. 

I. 

(1.) A Magyar Könyvszemle 1975-ös évfolyamában (167 — 
174) Szilágyi Ferenc ismertette Pope Essay on Man-jének egy 
kiadását, amelyben Csokonai névaláírása és bejegyzései talál-
hatók. E kiadás Étienne de Silhouette (1709—1767) francia 
nyelvű prózafordítását tartalmazza, s 1736-ban jelent meg 
Amszterdamban; ma a prágai Egyetemi Könyvtár Kubelik 

1 Régebbről pl. Versényi György: Csokonai Dorottyája s Pope 
Fürtrablása. ltK 1898, 401 — 407; újabban Julow Viktor: Csokonai 
Vitéz Mihály. Bp., 1975. 1 7 6 - 1 8 9 . 

2 Teveli Mihály, Csokonainak „A lélek halhatatlanságáról" írt 
tankölteménye, Körmöcbányái Főreáliskolai Értesítő 1899—1900. 
Körmöcbánya, 1900, 1 - 2 6 . 
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(Széll)-gyűjteményében található egy kolligátum részeként 
(jelzete: 66 G 222). Az egybekötött három mű közül az első 
André-François Deslandes (1690-1757) természettudomá-
nyos munkája, a harmadik pedig Jean-Pierre de Crousaz 
(1663 — 1750) kommentárja Pope tankölteményének egy 
másik, verses fordításához. Csokonai névaláírása (Mich. 
Csokonay MPr.) Deslandes művének a címlapján olvasható. 
Az előzéklapon — szintén Csokonaitól — az Essai 1762-es 
strasbourgi, öt nyelvű kiadásának a könyvészeti leírása, míg 
ennek hátoldalán a műre vonatkozó idézetek találhatók. 
Mindezek fotómásolatok kíséretében, betűhív közlésben 
olvashatók Szilágyi Ferenc közleményében, így itt eltekin-
tünk részletezésüktől. A magában a műben lévő bejegyzések, 
aláhúzások azonban eddig még nem kerültek kiadásra: a 
továbbiakban ezek ismertetésére térünk rá. 

a) Nyelvi bejegyzések. Csokonai a francia szövegben alá-
húzta a margón latinul értelmezett részt. 

Helye Értelmezés Aláhúzás 

Deslandes 
214. 1. Vers féreg = ver 

mis — szú. 

Pope 30. 1. singe adroit simia docta [ügyes majom] 
empieter comprehendare [megért] 

41. 1. ente in serere [beolt] 
56. 1. Le geai geai [szajkó] 

[azi-t l-re jav . ] 

b) Kiemelések. Pope 8. 1. A következő mondat aláhúzva, 
zárójelben az alá nem húzott befejezés : 

«Le Ciel cache à toutes les créatures le livre du destin, excepté la page 
nécessaire, celle de leur état présent; il chace aux bêtes ce que l 'homme 
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connoît, aux hommes ce que connoissent les esprits: (autrement qui 
pourroit ici-bas supporter son éxistence?)» 
— Az Ég eltitkolja minden teremtménye elől a sors könyvét, a szük-
séges oldal kivételével, mely jelen állapotukra vonatkozik: eltitkolja 
az állatok elől, amit az ember tud, az emberek elől, amit a szellemek 
tudnak: (máskülönben ki bírná elviselni létezését itt lent?)8 

Pope 10. 1. A következő mondat oldalt függőleges szagga-
tott vonallal jelölve, az utolsó tagmondat aláhúzva, zárójel-
ben a megértéshez szükséges előző két mondat: 

«(Voyez ce pauvre Indien dont l'âme non instruite voit son Dieu 
dans les nuées, ou l'entend dans le vent. Une science orgueilleuse 
n'aprit point à son âme à s'élever aussi haut que l'orbe du Soleil, 
et que la voye lactée.) Et cependent la simple nature lui donna l'espé-
rence d'un Ciel plus bas au-delà d'une montagne dont le sommet est 
enveloppé dans les nuages, d'un monde moins dangereux dans 
l'épaisseur des forêts; de quelqu'isle plus heureuse située au milieu 
d'une plaine liquide, où ce pauvre esclave retrouve encore une fois 
son paiys natal : nul démon qui l'y tourmente, et point de Chrétiens 
altérés de l'or.» 
— (Nézze e szegény indiánt, kinek nem művelt lelke látja Istenét a 
fellegekben, vagy hallja őt a szélben. Egy kevély tudomány sem képes 
megtanítani az ő lelkét olyan magasra felemelkedni, mint a Nap 
korongja és mint a Tejút.) Mindazonáltal az egyszerű természet neki 
adta egy lentebbi Ég reménységét túl egy hegyen, melynek csúcsa 
felhőkbe burkolózik, egy kevésbé veszélyes világét az erdők sűrű-
jében; valamely boldogabb szigetét, amely egy tenger közepén van, 
ahol e szegény rabszolga még egyszer megtalálja szülőföldjét; nincs 
rossz szellem, ki őt ott kínozná és nincs ott az aranytól megrontott 
keresztény sem. 

Pope 42. 1. A következő rész oldalt függőleges szaggatott 
vonallal jelölve, zárójelben az előző mondat: 

«(Comme un arbre ingrat au soin du Jardinier, enté sur un tronc 
sauvage devient fécond: de même les plus solide vertus naissent des 
passions: la vigueur d'une nature sauvage en fortifie la racine.) 
Quelle source de vertu et d'exprit découle du chagrin, de l'obstina-
tion, de la haine ou de la crainte? La colère donne du zèle et de la 
force; l'avarice augmente la prudence: la paresse entretient la Philo-

3 Fordításomat Halász Katalin nézte át, akinek ezúton is köszö-
netet mondok. 

5 It 9 0 / 2 - 4 
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sophie; l'envie, qui tirannise une âme basse, est émulation dans les 
sçavans et dans les guerriers. Le plaisir rafiné et reserré dans de cer-
taines bornes, est un amour délicat, et charme le sexe: et on ne trouve 
dans l'homme ni dans la femme aucune vertu qui ne puisse venir de 
l'orgueil, ou de la honte.» 
— Amint a kertész ápolása következtében terméketlen fa, beoltva 
egy vad fatörzsbe ú j életre kel; éppúgy a legszilárdabb erények is 
szenvedélyekből születnek: a vad természet ereje megerősíti a gyöke-
ret. Mely forrásai az erénynek és a léleknek származnak bánatból, 
makacsságból, gyűlölködésből vagy félelemből? A harag buzgóságot 
és erőt ad; a fukarság növeli az óvatosságot; a lustaság fenntartja a 
Filozófiát; az irigység, mely az alacsony lelken uralkodik, a tudó-
sokban és a katonákban vetélkedés. A kifinomult és bizonyos korlá-
tok közé szorított gyönyörűség az érzékeny szerelem, és elbűvöli a 
női nemet: és nem találni sem a férfiban, sem a nőben semmi egyéb 
erényt, ami ne büszkeségből vagy szégyenből jöjjön. 

Pope 48. 1. A következő bekezdés oldalt függőleges 
szaggatott vonallal jelölve, az utolsó mondat aláhúzva : 

«Quelle que soit la passion d'un homme, la science, la renommée, 
ou les richesses, personne ne veut se changer contre son voisin. Les 
sçavans s'estiment heureux de rechercher la nature; l 'ignorant est 
heureux de ce qu'il n 'en sçait pas davantage: le riche s'aplaudit de 
son abondance; le pauvre se contente du soin de la Providence, 
l'aveugle danse, et le boiteux chante. L'ivrogne ce croit un Héros, 
et le lunatique un Roy. Le Chimiste qui meurt de faim, est souveraine-
ment heureux avec ses espérence dorées, et le Poète l'est avec sa muse.» 

— Akármilyen is legyen egy ember szenvedélye, tudása, hírneve, 
vagy gazdagsága, senki nem akar cserélni szomszédjával. A tudósok 
boldognak tartják magukat a természetet kutatva; a tudatlan boldog 
azzal, hogy nem tud többet róla; a gazdag örvend saját bőségének; 
a szegény elégedett a Gondviselés gondoskodásával; a vak táncol és 
a sánta énekel. A részeges Hősnek hiszi magát, és a holdkóros Király-
nak. Az alkimista, aki éhen hal, tökéletesen boldog aranyosan csillogó 
reményeivel, és a költő az múzsájával. 

A fenti bejegyzések, kiemelések számukat és gondolati 
összefüggésüket tekintve nem érik el azt a szintet, hogy 
módszeres olvasás, elmélyült stúdium eredményeinek tekint-
hessük őket. Bár nem nehéz kimutatni gondolati párhuzamo-
kat a kiemelt részek és például a kései nagy mű, a Halotti 
versek egyes motívumai között, mégis inkább a Pope tan-
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költeményével és a francia nyelvvel való ismerkedésre gyana-
kodhatunk ez esetben. A kiemelések így az első látásra meg-
tetszett gondolatok véletlenszerű megjegyzéseinek tűnnek. 

(2.) További kérdés, hogy időben mikorra tehető e bejegy-
zések keletkezése, a művel való foglalkozás. Közismert, hogy 
Csokonai élete vége felé komolyan elmélyedt az Essai gondo-
latvilágában. Szilágyi Ferenc azonban — Fest Sándorra és 
Perényi Józsefre hivatkozva, de a pontos forrást nem találva 
— azt írja,4 hogy Csokonai már 1798-ban nemcsak olvasta a 
művet, de a lefordítását is tervezte. Sikerült megtalálnunk az 
adat forrását Perényi József Szilágyi Ferenc által is megneve-
zett tanulmányában (Aranka György Magyar Nyelvművelő 
Társasága) ,6 Perényi itt az eredeti kéziratból közli Csokonai 
Arankának 1798. augusztus 4-én küldött leveléhez mellékelt 
jegyzékét tervezett és megjelent munkáiról. E jegyzék nem 
más, mint az 1797-ben készült, s Koháry Ferencnek el is 
küldött Kézírásban lévő Munkátskáimnak megnevezése (KiM) 
néven ismert lajstrom6 utóbb kiegészített változata. Korábbi 
műjegyzékét folytatva Csokonai először épp Pope két művét 
iktatta be pótlásképp : 

"Pope The Rape of the Lock. 
D ° Essay on Man. 
És még némelly Darabok vágynák nálam rész szerént elkészítve, 
rész szerént pedig munka alatt." 

Ezután már csak nyomtatásban megjelent munkáit sorolta fel. 
Ismeretes, hogy Csokonai a jegyzékeire gyakran csak ter-

vezett műveket is felvett, esetleg külön jelölés nélkül. A Fürt-

4 Szilágyi: i. m. 172. 
5 Perényinek hasonló című dolgozata jelent meg az It 1916-os 

évfolyamában is, ezt említi Szilágyi Ferenc; a kérdéses adatot azon-
ban a másik, az ItK 1918-as évfolyamában közölt tanulmány tar-
talmazza (48—50.). 

6 Lásd Csokonai Vitéz Mihály összes müvei. Költemények I, sajtó 
alá rendezte Szilágyi Ferenc, Bp., 1975. 221 — 222. 

5* 
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rablásról más forrásból is tudjuk, hogy bizonyosan elkészült,7 

az Essai esetében erre nincs adatunk. Annyi azonban a fentiek 
alapján is valószínűnek látszik, hogy Csokonai a tankölte-
ménnyel alaposan foglalkozott már ekkor. Ebből persze az 
még nem következik feltétlenül, hogy éppen ekkor használta 
az általunk most vizsgált 1736-os kiadást (a Fürtrablás és az 
Essai egyébként több közös kiadásban is közkézen forgott), 
s különösen nem következik az, hogy ekkoriak bejegyzései. 
Feltevésünk szerint ezek nem a fordítás gondolatával foglal-
kozó költő elmélyült stúdiumából valók, így korábbról is 
keltezzük őket. Csokonai kollégiumi évei vége felé, 1793 — 94 
körül kezdhetett olvasni franciául,8 ennél korábban e kötetet 
sem igen használhatta. Közismert, hogy Pope-ot ekkoriban 
egyik versében említi is (A Tél), tehát ismerte műveit. 
A Fürtrablást bizonyosan (lásd A Tél témáját és A Csókokban 
szereplő neveket : Ariel, Belinda), de valószínűleg az Essait is. 
A kollégium könyvtárában ma is mintegy tíz korabeli kiadása 
van meg a tankölteménynek, nyilván jó néhány már Csokonai 
idejében is ott volt, s azóta több el is kallódhatott. Ma is meg-
található az az öt nyelvű kiadás, ill. annak változatlan szöve-
gű amszterdami kinyomtatása, szintén 1762-ből, amelynek 
Csokonai általi címleírásáról már volt szó. S a talán legérde-
kesebb adat : a Csokonai jegyzetelte kiadás korábbi tulajdo-
nosa a címlap bejegyzése szerint egy bizonyos Andreas 
Kármán volt, akit Kármán József nagyapjával, a losonci 
iskolaigazgatóval azonosíthatunk.9 Nos, Kármán András 
könyvtárának egy részét a kollégium megvette az 1780-as 
években,10 tehát vizsgált kiadásunk akár ezzel a vásárlással is 
bekerülhetett a kollégiumba. Csakhogy e kötet nem szerepel 
a könyvtári bevételi jegyzéken.11 E tény azonban csak a végső 
bizonyíték hiányát jelzi, magát a lehetőséget nem zárja ki. 

' Lásd a költőnek Az epopeáról közönségesen című tanulmányát. 
8 Csokonai Vitéz Mihály összes müvei. Széppróza, Bp., 1990. 320. 
9 Szilágyi: i. m. 173-174 . 

10 A Debreceni Református Kollégium története. Bp., 1988. 433. 
11 A bevételi könyv jelzete: R 71/7 114—115. 
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Általános gyakorlat volt ugyanis a könyvtárban, hogy a 
hivatalos bevételezés előtt a vásárolt tételekből egyes darabo-
kat, különösen amelyekből már voltak meg példányok, 
eladtak tanároknak, diákoknak.12 így tehát bekerülhetett e 
kötet a kollégiumba könyvtári bevételezés nélkül is. 

Összegezve: feltételezhető, hogy Csokonai a vizsgált Pope-
kiadást már kollégiumi évei alatt forgatta, s hogy bejegy-
zései ekkoriak. Ez a művel való ismerkedést jelenthette csu-
pán, mélyebb gondolati hatást csak 1798 körültői kezdődően 
tételezhetünk fel. 

II. 

Nem lehet pontosan megmondani ma már, hogy Pope 
tankölteményének Csokonaira gyakorolt erős hatása és a 
költő mélyülő filozófiai gondolkodása között milyen is az 
összefüggés, de feltehető, hogy egy meglévő igény termékeny 
inspirációra való fogékonyságáról van szó. Az i f jú elme min-
dent befogadni kész szellemi alapállásának módosulásával, 
gondolkodásának érésével az önálló álláspont, világkép kiér-
lelésére kerül a hangsúly. E gondolkozási folyamat eredménye 
a szintézist teremtő Halotti versek, Pope műve e folyamat 
egyik alapvető érlelő stúdiuma. 

„Elsőben láttam azt, hogy én ember vagyok, s emberek közt lakom 
ebben a planétában, és ennélfogva magamat és őket természeti, erköl-
csi, társasági dolgaikban esmérem illendő, sőt szükséges; első tanú-
ságnak vettem fel az anthropologiát, és Poppal azt tartottam, hogy 
az embernek legméltóbb tárgya az E M B E R " 

— írja Csokonai Széchenyi Ferenchez szóló levelében, 1802-
ben,13 s ugyanezt fogalmazza meg Az ember, a poézis első 

18 Fekete Csaba szíves szóbeli közlése. 
13 Csokonai műveit itt és a továbbiakban a Vargha Balázs gondo-

zásában megjelent Csokonai Vitéz Mihály minden munkája I—III, Bp., 
1981. című kiadásból idézem. 
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tárgya című költeményében (1801). A Halotti versek világ-
kép-szintézisének is ez a sarkalatos pontja, értelme: az antro-
pológia, mint a különböző világképek összevetésének viszo-
nyítási alapja. E mozzanat pope-i rokonsága tagadhatatlan. 
Az emberről szóló tudás összegzése mint cél önmagában 
persze még nem jelenti a két világkép szoros kapcsolatát. 
Ha azonban a tartalmi vonásokat részletesebben vizsgáljuk, 
akkor elég világos az összefüggés. 

(1.) Csokonai a Halotti versekben csak egy helyütt fejt ki 
összefüggően valamely világképet, így ez a rész (a Konfucius-
monológ) már csak emiatt, önmagában is figyelemre méltó. 
Még inkább az, ha a mű egészének szerkezetében elfoglalt 
helyét vizsgáljuk. Csokonai költeménye alkalmi darab, halotti 
búcsúztató. Az elmélkedés tárgya a lélek halhatatlanságának a 
bizonyítása. Az első két rész nagy ívű vívódásainak közép-
pontjában a század egyik fontos filozófiai témája, az ún. 
„rossz problémája" (problème du mal, theodicea-probléma) 
áll. A meditáció nyugtalanító szélsőségek érintése után végül 
megnyugtató lezárást kap a „consensus gentium", „az Isten 
létezését az emberiség általános egyetértésével bizonyító"14 

régi istenérv logikájának a halhatatlanság-hitre való alkalma-
zásával. A további három rész e tételből indul ki: bemutatja e 
hit különböző változatait, „értékben" egyre emelkedő sorban. 
E részekben domináns a triadikus szerkezet, mint az az alcí-
mekből is látszik (III. Revelatio, philosophia nélkül; IV. 
Philosophia, revelatio nélkül; V. Philosophia is, revelatio is). 
Ez a kereszténység minőségileg új szintjét, betetőző szerepét 
hivatott kiemelni. A III. és a IV. rész önmagában is hármas-
ságra épül, a IV. pedig újabb emelkedő-betetőző sort illeszt a 
fő ívbe: a pogány bölcselők „felemelkedését" az ateizmustól 
a halhatatlanság-hitig. (A záró részeket, melyek a tulajdon-

14 Szauder József: A lappon éneke . . ., Az éj és a csillagok. Bp., 
1980. 320.; Bíró Ferenc: A lélek halhatatlansága istenfogalmáról. ItK 
1983. 266. 
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képpeni búcsúztatót jelentik, nem szükséges itt figyelembe 
venni.) 

E szerkezetben tehát az V. résznek kellene vállalnia az 
összegzést, s nem a Konfucius-monológnak. Ez az V. rész, 
amely egyébként Pope egy rövid versének szabad adaptáció-
ja,15 csak formálisan képes azonban betölteni a rá kirótt sze-
repet, nem lévén benne a világkép szempontjából semmilyen 
releváns tartalmi mozzanat. Ez, s maga a hősválasztás (az 
elhunyt asszony monológjáról van szó) kétségessé teszi az V. 
résznek a triád csúcsaként való értelmezhetőségét, s inkább a 
tulajdonképpeni búcsúztatóhoz sorolja azt. Elgondolkodtató 
e szerkezeti törés ! S ha figyelembe vesszük a Halotti versek 
még egy rendkívüli sajátosságát is, nevezetesen azt, hogy ál-
landóan sajátos kétértelműség bujkál benne, akkor fel kell 
tegyük, hogy a mű a fent látottról eltérő logika szerint is 
értelmezhető. 

Az első két rész érvelési rendjét meghatározza az a retorikai 
fogás, amely szerint felvesszük a bizonyítandó tétel ellenkező-
jét, s ezt folyamatosan cáfolva jutunk el alaptételünk igazolá-
sához. Csokonai is így kezdi: mi lenne, ha nem lenne a lélek 
halhatatlan.16 Csakhogy az б érvelése során éppen a megcá-
folni szánt lehetőség kezd valóságosnak, igaznak tűnni, s a 
„problème du mal" egyre inkább modern értelmezésben jele-
nik meg. Csokonai sem 

„fogadja el a XVII. század válaszát a »rossz« létezésére, azt az okfej-
tést, hogy a földön a rossz az eredeti vétekből, a »faute originelle«-
ből származik — ez zárta ki az embert a földi paradicsomból, így 

1 5Julow Viktor: Talányos Csokonai — tragikus Csokonai. Ár-
kádia körül. Bp., 1975. 124. 

16 A lélek létének, ill. halhatatlan voltának különválaszthatóságá-
ról (lásd a voltaire-i âme materielle gondolatot) és Csokonai általi szét-
választásáról lásd Bíró: i. m. 261 — 262., valamint kéziratos dolgozatun-
kat (Csokonai világkép-szintézise a Halotti versekben), amely egyéb-
ként itteni fejtegetéseink alapját képezi jóval részletesebb vizsgálatá-
val, gondolunk itt főként a mű kétértelmű logikájának sorról sorra 
történő elemzésére. 
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lettünk csak átutazók a földi életen, akire igazi boldogság — ha be-
tartjuk az Isten fiának törvényeit — csak a túlvilágon vár. A vára-
kozásnak s az alávetettségnek ezt az attitűdjét az ú j század meg-
kérdőjelezi".17 

Az eredendő bűn és a halhatatlanság, túlvilági jóvátétel lehe-
tőségének elvetése azonban a földi rossz kiterjedtsége folytán 
egyre fenyegetőbben erősíti meg egy „deus malignus", vagy 
a sátáni gondviselés feltételezésének jogosságát. A l i . rész vé-
gén pusztán csak felfüggesztődik a vizsgálat, e lehetőség nem 
oszlik el a megtérés mozzanatával. E megtérés és a halha-
tatlanság hitének vallása ugyanis merőben formális : az eddi-
giekhez hasonlóan itt is kétértelműség munkál. Ha mindenki 
hisz, hát úgy neki is kötelessége az, mégha esetleg mindenki 
hibázik is; s aztán a hiba lehetőségét addig-addig emle-
geti (II. rész 13. versszak 2 1 - 2 4 . sorok), amíg végül bizo-
nyosság lesz belőle: 

„Négy milliárd ember: felséges társaság! 
Hamarább vét négy-öt, mint illy nagy sokaság, 
Sőt ha ez mind görbén találna is nézni, 
Nem tartoznám szemem szemekhez intézni? 
S kivált mikor szívem így verne belőlem: 
»Ah, ez édes hibát ne zavard el tőlem!«" 

(II. 13. 2 7 - 3 2 . sorok) 

A III. rész már ezt veszi alapul, amikor a különböző termé-
szeti népek egy-egy képviselőjének halál előtti vallomásait 
rendezi egymás mellé; különösen világos ez a felvezető vers-
szakokban (1.: „Kik a bévett vallás álmában nyúgosznak, / 
Állatként éreznek, s kicsit gondolkoznak."; 4.: „Lám, melly 
boldogító a vallás érzése ! / S bár együgyű is, lelket ád ihlése." ; 
6. : „Bangó képzelődés ! — de nem bolondság a', / Háromszáz 
millió ember boldogsága. / Ez a hit csinálja őket csendesek-
ké. / Jókká, dolgosokká, mértékletesekké"). Tehát a halha-
tatlansághitet, a hagyományos vallási világképet funkcióiban 

17 Bíró Ferenc: A fiatal Bessenyei és íróbarátai. Bp., 1976. 47—48. 
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ragadja meg, kiemelve reményt nyújtó szerepét (lásd a mű 
Elöljáró beszédjét is) ; ez pedig már szintén nem tekinthető a 
halhatatlanság melletti egyértelmű érvelésnek. 

A IV. rész a halál előtt álló pogány bölcselők vallomásait 
tartalmazza, összefüggést teremtve a halálfélelem és az er-
kölcstelen élet (Atheus), ill. a nyugodt elmúlástudat és az 
erényes élet között (Konfucius, Szókratész). Az erkölcsös 
élet lehetősége azonban az embert mozgató princípiumokkal 
kerül itt ok-okozati viszonyba. Atheus „Erkölcsi jó s rossz 
közt külömbséget nem tett ; / Mindent csak magáért s magá-
ból teremtett; / Életét s dolgait aszerint követte, / Amint az 
állati ösztön ingerlette" (IV. 2. versszak). Ő tehát teljesen a 
testiség, a „maga-szeretet" hatalma alá van vetve. Olyan 
emberkép ez, ami a természet önelvű rendszerként való műkö-
déséből vezethető le. Szókratész ezzel szemben a „józan 
okosság", a sztoikus morál megtestesítője. Nem a hagyomá-
nyos vallási világkép egészének az igényéről van szó, inkább 
csak az erény rendkívüli fontosságának hangsúlyozásáról ki-
emelt helyen, a IV. rész végén (Szókratész „önnön méltóságát 
az Isten létével / Egybe tudván kötni, bírt nemesb elmével", 
6. versszak). E két princípium szintézise, az erény mozzana-
tának bevitele az önelvű természet részeként létező, a maga-
szeretet mozgatta testi ember valóságába a Konfucius-mono-
lógban valósul meg. Nyilván nem véletlen, hogy szerkezetileg 
is középpontban helyezkedik el mind a IV. részt, mind a 
III —V. részeket illetően, hangsúlyozva a köztességet, 
a különböző elemek egyesítését mindkét vonatkozásban 
(maga-szeretet — józan okosság; philosophia is — revelatio 
is). Nemcsak terjedelmében, kifejtésének részletességében és 
összefüggő voltában válik tehát ki környezetéből e monológ, 
hanem világképi szintézisével is. Erről, a műben szerkezetileg 
és gondolatilag egyaránt centrális helyet elfoglaló monológról 
mondjuk tehát, hogy az egyetlen összefüggően kifejtett 
világképet tartalmazza a Halotti versekben. S az eddigiektől 
nyilván az is kitetszik, hogy teljes mértékben elfogadjuk 

Szauder József megjegyzését, amely szerint a Konfucius-

( 
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monológ tekinthető Csokonai legsajátabb vallomásának.15 

Sőt, a monológ műben elfoglalt helyének felmutatása, s a fő 
világképi kérdések elemzése — reményeink szerint — meg-
győző bizonyítékokat is szolgáltatott e tekintetben. További 
vizsgálatot igényel azonban az a kérdés, hogy mely lényeges 
vonásokban mutat egyezést, rokonságot Csokonai és Pope 
világképe. 

(2.) Pope négy részre tagolta tankölteményét: az elsőben az 
ember és Isten kapcsolatát, az ember helyét a világegyetem-
ben, a másodikban pedig magát az emberi természetet vizs-
gálja. A harmadik rész az emberi világról, a közösségi, társa-
sági viszonyrendszerről szóló eszmefuttatás, míg a negyedik 
a mindezekből levonható következtetések összegzése az erköl-
csös élet és a boldogság tekintetében. Csokonai a Konfucius-
monológban alapul veszi a világkép kifejtésének ezen mene-
tét, de minthogy műve egészében nem alkalmazza az Essai-
ben követett deduktív módszert, így lényeges eltérések is 
vannak. A világkép lényegét érintő tételek nem mindegyike a 
Konfucius-monológban van tehát kifejtve, itt többször csak 
utalás formájában, vagy adott megállapítás okaként idéződik 
fel. A főbb tartalmi mozzanatok egybeesését azonban ez nem 
érinti, mintahogy az sem, hogy bizonyos hangsúlybeli 
különbségek természetszerűleg vannak a monológ és az 
Essai világképe között. Az igazi összegző rész a monológ 
közepén kezdődik : 

„Nem! te bölcs Teremtő, mindent jól alkottál: 
Te egy vagy és minden; s a te véged ott áll, 
Hol a mi karikánk forgása kezdődik, 
S ahol te kezdődől, létünk ott végződik. 
Ahol szent ujjaid hegyét végigvonod, 
A jó rendnek láncát ott akarod s fonod" 

(57 -62 . sorok). 

18 Szauder: i. m. 311. 
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A Halotti versek ben ez az egyetlen hely, ahol Csokonai néven 
nevezi a műben mindvégig munkáló kozmológiai gondolatot : 
a lények láncolatának elméletét. Ez az évszázadok során 
nagy alkalmazkodó képességről tanúságot tett elképzelés19 

itt egy deista istenképzettel társul, amely hangsúlyozottan 
megközelíthetetlen az emberi értelem számára, s mint ilyen, 
fogalmilag üres, absztraktam.20 Pope művében lényegileg 
azonos elképzeléssel találkozunk: 

„De egy setétségbe fetrengő halandó, 
Ki, mint gyertya lángja és füst olly mulandó: 
Által nézheti-é e' kék térségeket? 
Mellyek tiltják tőle a' magas Egeket: 
Ki lát a ' természet belső részeibe? 
Ki ád a 'nak erőt forgó kerekibe? 
Hogy van így? és másként mért nem teremtetett? 
Mikor egy Istennél minden meg-lehetett. 
Hol mozog az a' lántz e' nagy természetbe? 
Melly mindent igazgat, 's tart az örök rendbe. 
A' melly olly sok dolgot meg-külömböztethet; 
Még is Eget főidet egybe férkeztethet? 
Hol álnak végei? mibe nyugszik feje? 
Min dolgozik benne a ' Világ' ereje?" 

( 4 9 - 6 2 . sorok)" 

19 E kérdéshez lásd Lovejoy, A. : The great chain of being. Cam-
bridge, 1942; Szauder József: Az estve és Az álom keletkezése; 
„Rémítő s vidító kétségek", i. m., 241 — 317. 

20 „. . . csupán általában tudjuk, hogy isten létezik, és legfőbb 
lénye üres és halott, önmagában nem felfogható, amely nem konkrét 
magábanvaló tartalom, csak szellem" — írja Hegel. (Idézi Hermann 
István: Kant és korunk, A gondolat hatalma. Bp., 1978. 109.) 

" Pope művét szövegünkben Bessenyei 1772-es fordításából idéz-
zük (Bessenyei György: Az Embernek Próbája. Bp., 1912). Tesszük 
ezt egyrészt, mert a fordítás felhasználása megkönnyíti az olvasást, 
másrészt pedig rendkívül érdekes a nyelvhasználat hasonlóságainak 
feltárása: Csokonai minden bizonnyal ismerte is Bessenyei fordítását. 
Mindazonáltal jegyzetben közöljük az éppen szóban forgó bekezdést 
Silhouette francia fordításából is: „Que pouvons-nous dire de Dieu 
ou de l 'homme, qu'en raisonnant en conséquence de ce que nous 
connoissons? Et que connoissons-nous de l 'homme? seulement sa 

1 
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Csakhogy Csokonai ezt végső összegzésül fejti ki, Pope 
viszont a kezdet kezdetén, a mű alaphangjának megadása-
ként. Ezért van az, hogy amit Pope ezután az ember e lánc-
ban elfoglalt helyéről, kettős természetéről mond, annak 
Csokonai gondolatmenetében nem itt, hanem korábban, az 
I. és a II. részben található pontos megfelelője. Pope tehát 
így folytatja: 

„Büszke halandóság! talám azt gondolod, 
Hogy örök Istened' végre ki-tanúlod. 
Veszedelmes eszed az Egekhez is vér, 
Kevélységed e' nagy alkotmányba nem fér. 
Mindent magyarázna szived' indulatja; 
De por vagy, és Lelked' mint lett, nem tudhatja. 
Az Ég és föld között fennyen okoskodol, 
Mellyel a ' végezés ellen is hánykódol." 

( 6 3 - 7 0 . 2 2 sorok) 

demeure ici-bas: c'est d 'où partent, c'est à quoi se rapportent tous 
nos raisonnemens. Quoique Dieu se manifeste par des mondes in-
nombrables, c'est à nous de le rechercher dans celui où il nous a 
placés. Celui qui pourroit percer au travers de la vaste immensité, 
voir des mondes entassés sur d'autres mondes former la totalité de 
l'univers, observer le rapport des règles sistématiques d'une partie 
aux règles sistématiques d 'une autre, reconnoitre d'autres planètes, 
d'autres soleils; quels sont les différens êtres qui habitent chaque 
étoile: celui-là pourroit dire pourquoi Dieu nous a formés tels que 
nous sommes. Notre âme transcendante a-t-elle pénétré les ressorts 
de cet univers, les supports mutuels, et les liens de ses différentes 
parties, leurs connéxions, leurs dépendances et leurs gradations? 
Petites parties de ce tout, pouvons-nous le comprendre? 

Cette grande chaîne qui attire et réunit toutes les parties, et qui 
par cette harmonie conserve le tout, est-elle entre les mains de Dieu, 
ou entre celles de l ' homme?" 

22 Vö. „Homme présomptueux, prétens-tu découvrir la raison 
d'où vient que tu as été formé si foible, si petit, si aveugle? Première-
ment, si tu le peux, trouve la raison d'où vient que tu n'as pas été 
formé plus foible, plus petit, et encore moins éclairé. Fils de la terre, 
demande-lui pourquoi les chênes sont plus hauts et plus forts que 
les ronces auxquelles ils donnent de l 'ombrage: ou demande aux 
plaines azurées pourquoi les satellites de Jupiter sont moindres que 
Jupi ter?" 
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Csokonai a legelső versszakban jelenti be ugyanezt („Az ég 
s a főid között függök utoljára / Én, angyal meg állat, vagy 
csak por meg pára. — "), majd az Essaihez hasonlóan vizs-
gálja az emberi természetet, mi az, ami az alsóbb létezési 
szinthez, az állatokhoz hasonlítja (lásd II. rész 5 - 9 . versszak), 
s mi az, ami elkülöníti mégis, s a felsőbb szférákhoz köti. 
Központi szerepű e különbségtevésben a lélek szerepének 
hangsúlyozása, akárcsak Pope művében. Ebből következik a 
II. rész végén a konklúzió: „Sem több, sem kevesebb, csak 
ember lehetek,/ Sem barom, sem angyal lenni nem szeretek."23 

„Az antropológiai zóna úgy jelenik meg, mint a lények létrájának 
egy szegmentuma, esetleg egy harmadik az alsóbbrendű és a felsőbb-
rendű fokozatok között; a civilizáció területén a kezdeményezés 
jogát az emberi nem jellegzetességeként ismerik el . . . Az ember kü-
lönös helye az angyal és az állatt között van, de az ember saját 
tulajdonsága az, hogy megszabja helyét, tudomásul véve az egyiktől 
és a másiktól való különbségeket."24 

Ez a belátás, amely az első két rész vívódásainak egyik fő 
eredménye, alapul szolgál tehát a Konfucius-monológhoz. 
Ennek közepén, a Nem! te bölcs Teremtő . .. kezdetű rész 
előtt még visszapergeti, ismételten felidézi a korábbi fő 
kérdéseket, asszociálva ezzel a néhányukra, így az ember 
természetben elfoglalt helyét illető kérdésre már megadott 
választ : 

„De te, mennynek Ura, miért teremtettél? 
Egyéb állatoknál okosbbá mért tettél? 
Miért adtál nékem több s jobb tehetséget? — 
Hogy sok eszköz által érj el azon véget? 
Hogy az ételt, italt, levegőt megszűrjem? 
S szabad lévén, a sok bút, bajt nyögve tűrjem? 
Hogy egy romló testet neveljek s hizlaljak 
S egy kis jóért ezer gonoszt tapasztaljak?" 

( 4 9 - 5 6 . sorok) 

23 Hasonló fogalmazás, bár más összefüggésben Bessenyeinél is 
szerepel: „Sem töb sem keveseb voltába nem lehet; / Sem aláb, sem 
fellyeb dolgával nem mehet." (473 — 474.) 

24 Georges Gusdorf e gondolatát idézi Szauder: i. m. 309. 
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Egy fő kérdés azonban még nyitott maradt („S szabad lévén, 
a sok bút, bajt nyögve tűrjem ?"), s ez visszautal a II. résznek 
a „problème du mal" körében mozgó meditációjára. Csoko-
nai ugyanis ott teszi fel a kérdést („Nem azt mondhatnám-é, 
hogy aki teremtett, / Kegyetlenségének tárgyává engem 
tett ? — "), amit Pope az Essai I. részének a centrumába állít 
(„Aztán kérdésbe jő, hogyha a' nagy Isten / Kegyetlen terem-
tést tett-é egy emberen?"; 89 - 90).25 A bizonyítás eredménye 
Pope művében már az I. rész végén világos: „Valljuk-meg 
hát, hogy az Istenség igazság, / És tsak halandótúl származhat 
gonoszság." (1055 — 1056)26 A „problème du mal" megoldása 
tehát mindkét esetben a teremtő istenképzet bevonásával 
valósul meg: a gondviselés kiiktatásával a földi rossz az 
embertől kell származzék, szabadsága folytán, s így e rossz 
nem üt vissza istenre, vagyis a teremtés egésze s maga a 
teremtő is jónak gondolható el. A Halotti versekben e meg-
oldás csak a Konfucius-monológban jön el. A Teremtő-
képzet már magában rejti a választ, de ezt csak a következő 
sorok mondják ki: „Mindennek célt, rendet és eszközt 
csinálsz ki, I S egy részért az egész útjából nem állsz ki". Az 
első sor alapján még gyanakodhatunk ugyan a hagyományos 
gondviselés-képzet felelevenedésére, de a kontextus kizárja 
ezt az értelmezést: a „kicsinálás" itt a teremtés mozzanata-
ként értelmezhető; ahogy az a továbbiakban olvasható — 
kissé szabadon kezelve a költő szavait - : „Minden egy 
tulajdon pontot nyert magába / . . . hogy egy önként-való / 
Sokaság mozogjon". Az emberi élet tehát a jó és a rossz tarka 
összevisszaságának tekinthető : 

„Teremtél embert is, hogy jót s gonoszt tégyen, 
Hogy bolond és okos itt a földön légyen. 

26 Vö. „Et toute la question (que l'on dispute tant que l 'on voudra) 
se réduit a ce point; si Dieu a fait injustice à l'homme en le plaçant 
dans le dégré où il es t ." 

26 Vö. „Avouons donc cette vérité, d 'où nous devons néanmoins 
tirer un motif de consolation; c'est que ; QUOIQUE L ' H O M M E 
SOIT FOLIE, D I E U EST TOUTE SAGESSE." 
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Minden egy tulajdon pontot nyert magába 
Ez okos és bolond, j ó s rossz világába." 

( 6 9 - 7 2 . sorok) 

Az így felfogott világ elvileg ellentmondásos és törékeny: 
az isten-képzet tartalmilag üres, a világot elrendező teleolo-
gikus gondolat formális. Viszont az így kialakított kép meg-
felel a tapasztalati valóságnak, s ugyanakkor értelmesnek is 
tételezhető.27 

Pope műve második részében ábrázolja részletesen a jó és 
rossz kaotikus összefonódottságaként értelmezett világot, s 
ezt az ember kettős természetéből (maga-szeretet — józan 
okosság) vezeti le (lásd például az 576 — 584. sorokat). Csoko-
nai az ember eme alapvető belső kettősségét, amely a létezők 
láncán elfoglalt közbülső, köztes állapotnak felel meg, fogal-
milag nem fejti ki részletesen. Megjelenít viszont ezekre a 
princípiumokra építhető erkölcsi magatartásokat, épp a IV. 
részben. Atheus monológja a maga-szeretet önmagában vett 
elégtelenségét illusztrálja, ezt erősíti fel a Szókratész-mono-
lóg kontrasztja. A két elv egymást kiegészítő összekapcsolása, 
a szintézis ezúttal is a Konfucius-monológ. Első felében az 

27 „Az élet értelme — ez talán a legéletbevágóbb kérdés. . . . Egy 
értelemellenes világ elutasítása talán egyáltalában a metafizika leg-
erősebb mozgatórugójának számíthat. . . . Az egység és az egész 
szükségletével együtt ez a tendencia egy értelemadó abszolútum 
posztulátumát eredményezi, amely e szerint a világ alapja, de amelyre 
ez a világ egyszersmind teleológiailag irányul." (Nicolai Har tmann : 
Teleológiai gondolkodás. Bp., 1970. 118.) Ám Csokonai nem megy 
eddig, mint láttuk: a közös célra irányultságot nem figyelhetjük meg 
nála; mintha mindennek önmagában merülne fel az értelme. így 
azonban a teleológia csak formális, az értelmes és értelemellenes 
(sátáni) teleologikus világrendek mellett felmerülő harmadik —a 
Hartmann által „pusztán értelmetlennek" nevezett — világ formai 
keretéül szolgál. „Ez az a világ, amely csak mint egész nem irányul 
az értelemre, de amelyben mindig a körülmények szerint (azaz a 
véletlen vak szükségszerűsége szerint) értelmes és értelemellenes tarka 
összevisszaságát találjuk. Azonban éppen ez utóbbi az, amivel az 
adott világban lépten-nyomon empirikusan találkozunk." (Hart-
mann: i. m. 186.) 
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1794-es Az álom című versnek az önelvű természetképzete 
merül fel ismét, jelenleg is érvényesként. Ez az a világmagya-
rázat, amely önmagában az ember testiségének a meghatáro-
zó voltát mondja ki, s amelyből így a maga-szeretet Csokonai 
szerint „etikátlan etikája" következik. E természet-magyará-
zat azonban a monológ második felével egy deista jellegű 
kozmológiába illeszkedik bele, alapul szolgálva a duális 
emberképnek megfelelő erkölcsi rendszerhez. A lényeg tehát a 
hagyományos vallási világképtől örökölt erkölcsi princípium 
összekapcsolása egy új természet- és emberfelfogással (spi-
nozizmus). Ezáltal az etika is megújul, de még nem feltétlenül 
válik „naturalistává", „merthogy nincsenek jelen a materia-
lizmust [ti. a spinozizmust] jellemző olyan erőfeszítések, hogy 
a filozófus éppen innen vezesse le az erkölcs lehetőségét, ill. 
hogy az önzést »szociábilis«-nak, a társadalom szempontjá-
ból morálisnak mutassa meg."28 Nyilván nem véletlen, hogy 
Csokonai Konfuciust választotta eme összegző rész hőséül : 
Konfucius „a kor gondolkodása számára elsősorban annak 
az erényes embernek a mintája, aki spinozista módra 
ateista".29 

Pope a III. rész első felében szintén leírja ezt az önmagával 
elégséges természetképet, az állandó változást (pl. 1069—1104. 
sorok). Ez lesz itt is része egy átfogóbb világmagyarázatnak. 

„Az Essay rendszere a világ, a teremtés folyamatosságának gondo-
latára épül, a »lények láncolatá«-nak régi koncepciójára — amely 
itt stabil és biztos alapként, bár inkább csak háttérként szerepel. 
Valójában fontosabbak annak a helyzetnek következései, amelyet az 
ember a teremtés nagy kontinuitásában elfoglal, innen nem csupán 
princípiumait, de egy etikai rendszer körvonalait is ki lehet bon-
tani."30 

Csokonai számára épp ez, az etika levezethetősége a fontos ! 

261. m. 167. Az idézet így folytatódik: „alakja így jelenik meg majd 
Csokonai számára is A lélek halhatatlansága í rásakor" . 

28 Bíró F . : A fiatal. . . i. m. 172. 
301. m. 51. 



„Sem több, sem kevesebb, csak ember lehetek" 297 

„Én tudom, és önnön érzésem hitet el, 
Hogy vissza nem éltem e rövid élettel, 
Hogy rendelt helyemet bétőltni kívántam, 
S ha ollykor hízakot ejtettem is, bántam. 
És most, hogy munkámat folytatni megszűnöm, 
Csak hibám szomorít és nem feltett bűnöm. 
S midőn visszaadom lételem az égnek, 
Csak e vigasztaló indúlatim égnek, 
Hogy helyemet méltóbb teremtésnek szánja, 
S hogy azt én is bírtam, soha meg ne bánja !" 

( 77 -86 . sorok) 

E sztoikus jellegű morál, mint modus vivendi lényegileg azo-
nos az Essai zárlatában olvasható konklúzióval : 

„Tsak a' j ó erkőltsbe lehet főb tsendesség, 
E' be találtatik minden jó bölcsesség. 
Embertelenségünk igazhoz ne legyen. 
Lelkünk-isméreti rosz törvényt ne tegyen. 
Mert ha BOLDOGSÁGUNK ez életbe lehet, 
Az-ezeken kivűl sehol nem teremhet." 

(2027-2032. sorok)31 

A boldogság tehát csak a földi létben keresendő, kereshető, s 
pusztán a lélek nyugalma, az erényes élet tudatában megte-
remtett belső megelégedés hozhatja meg. Ha egyáltalán 
valami meghozhatja a boldogságot a világ adott állapotában, 
a „rossz országlásának" idején. A jó választása, az erény 
melletti döntés mindenesetre az egyetlen lehetőség erre . . . 

(3.) E régi, már az antikvitásból jól ismert sztoikus elv a 
klasszicizmus idején is általános volt. Önmagában azonban 
ez így elvont formula, a lehetséges modus vivendik egy válto-
zata. Ennek tulajdonképpeni tartalmát feltárva juthatunk el 
az erény Csokonai szerinti értelmezéséhez, emberi-költői 
magatartásának megértéséhez. 

31 Vö. „ . . . que la raison et la passion sont données pour une 
seule grande fin; que le véritable amour propre et l 'amour social sont 
le même; que LA VERTU SEULE F A I T ICI-BAS N O T R E BON-
HEUR, et que tout l'objet de notre connoissance est de nous con-
noitre." 

6 It 90/2—4 
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Mi tehát a jó választásának a biztosítéka? Pusztán a belső 
érzék, a lelkiismeret hangja. „ . . .mindaz, amit jónak érzek, 
valóban jó, és mindaz, amit rossznak érzek, valóban rossz" 
— így szól Rousseau savoyai vikáriusának hitvallása.32 S e 
„belső érzék" nem más, mint a lelkiismeret: 

„Lelkiismeret, ó lelkiismeret, isteni ösztön, halhatatlan égi hang, 
biztos vezére a tudatlan és korlátozott, de értelmes és szabad lények-
nek, csalhatatlan bírája jónak és rossznak, fenségees emanációja az 
örök szubsztanciának, ki az embert az istenhez hasonlatossá teszed : 
egyedül teáltalad van kiválóság természetemben."33 

Mindazonáltal e rousseau-i erényesség-fogalom így meghatá-
rozatlan marad, nincsenek pozitíve megragadható kritériu-
mai, puszta magánmoralitás.34 Funkcióját tekintve a világgal 
való szembenállást fejezi ki, s ugyanakkor — tehát épp e szem-
benállás, a világ elutasítása ellenére — az értelmes élet s vala-
miféle korlátozott boldogság elvi lehetőségét is biztosítja egy-
ben. A magánmoralitás kijelölte igazi életterét azonban így 
szükségképp a belső világ, amely az emberi világ felől nézve 
magány, vagy legalábbis egy hasonló (erényt választó) egyé-
nekből álló kisközösség. E belső életterét pedig a külvilágban 
nem a tágabb emberi közösséghez, hanem valójában a termé-
szethez tartozónak tűnik, abban otthonos. Rousseau a 
„botanikában vélte megtalálni azt a csalhatatlan csodaszert, 
amelyet a politikában a tévedhetetlen általános akarat, a 
magánmoralitásban pedig az önmagában abszolút bizonyos 
belső érzék diktátuma jelent: azt az elvet, amely az egyént 
— minden közvetítés kikapcsolásával — azonosítja választott 
értékrendszerével. »A botanika nem tűr meg közvetítőt a 
természet és köztem.«"35 

32 Rousseau: Emil vagy a nevelésről. Bp., 1957. 330. 
33 Rousseau: Erkölcsi levelek. Értekezések és filozófiai levelek. 

Bp., 1978. 307; vö. Emil: i. m. 336. 
34 A moralitás kategóriájára nézve vö. Heller Ágnes: Az ariszto-

telészi etika és az antik ethos. Bp., 1966. 19. 
35 Ludassy Mária utószava, Rousseau : Értekezések . . . i. m. 858. 
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Csokonai hasonló belső világot kénytelen magának kiépí-
teni. 

„Mihelyt az Isten az én születésemet a maga jótetszésével valósá-
gossá tette: mindjárt szívemre nyomta azt a stempelt, mellyhez csak 
seculumonként szokott nyúlni, s ezt a karakterizáló mondást ejtette 
rá : Te szabad lény! Nem kell nekem a politicai szabadság, nincs is 
szükségem reá; egy persiai sophi, egy indostáni nábob, egy európai 
respublica vagy akármi ország és fejedelem igazgatása alatt is tudnék 
szabad lenni. Nem kívánok egyebet, hanem hogy testemet ne bánt-
sák, ne akadályoztassanak annak szükségeinek megelégítésében. 
Lelkem felül és kívül van sphaerájokon, az egyedül az enyim. 
Szükségem annyi van, amennyit betőlthetek; ha telik, szaporítom, ha 
nincs módom benne, kevesítem — s eh bien!" 

— írja Sándorffy Józsefnek nem sokkal a váradi megaláztatás 
után. Aztán kicsit lentebb Horatiust idézi: „. . . erényt / 
Öltők fel s társam lesz az áldott / És hozományt nem adó 
szegénység." Ez a horatiusi bölcsesség azonban Csokonai 
esetében egy rousseau-i magatartást igazol a példa erejével. 
A belső világba és a természetbe való visszahúzódás, az 
emberi hívságokon való felülemelkedés, az azokból való kivá-
lás szándéka meghatározó a költőnél is. „Jer, barátom! 
lépegessünk / Kis kertednek útain / S dohogás nélkül neves-
sünk / Mások bolondságain. / Jer, s érezzük, hogy nagy telket 
/ Többször fának ád az ég, / S kis jószágot és nagy lelket / 
Bírni boldogabb sors még. / Jer, e répánál térdepeljünk, / Jer, 
kacsint e tulipán, / Jer, e töknél süvegeljünk : / M ind használ ez, 
s egy se bánt." (Főhadnagy Fazekas Úrhoz) A világhoz való 
kapocs elvileg mindössze az élni és élni hagyni elvre szorítko-
zik, s arra a jámbor óhajra, hogy bárcsak mindenki ezt követ-
né: 

„Éljünk vidámon és minél kevesebb gonddal, mert egyszer megha-
lunk; ez a régi lyricusok philosophiája; ha pedig élnünk és örülnünk 
kell, hagyjunk élni és örülni másokat is, ez az egész emberiség philo-
sophiája. Vajha minden fösvénynek, minden nagyra vágyónak, min-
den bujálkodónak beléolvaszthatnám a szívébe ezt a kurta philoso-
phiát! hány rettenetes bűnnek a csíráját sütném el általa, óh, j ó 
theoriájú, gonosz praxisú halandók! a ti kebletekben." (Jegyzések és 
értekezések az Anákreoni Dalokra) 

6* 
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Egy olyan ember szól így, aki úgy indult pályájának, hogy 
mindent adjon, hogy eszmetársaival vállvetve változtasson 
a világon a szó erejével. De épp e lehetó'ség veszett el szá-
mára jószerint már az indulásnál. Pályája így — egy szem-
pontból — nem más, mint e tény fokozatos tudomásul 
vétele. Mindig újabb feladatokat vállal(na) fel, tehetségét 
ajánlja, de egyre kisebb és kisebb hatókörben kénytelen pró-
bálkozni (Pozsony — Csurgó — Debrecen), s végül be kell lát-
nia, hogy igazából senkinek sem kell, legfeljebb néhány 
barát értékeli valós arányaiban tehetségét, szándékait. Ha-
talmas az az erkölcsi erő, amely még így sem, a hosszú 
távú kilátástalanság tudatában sem adja fel a reményt: bár-
milyen apró jelre képes újra bizakodni, s tettre kész, vagy ha 
ismét elbukott igyekezete, akkor így szól: 

„ H a írok, aminthogy már én anélkül nem tarthatom fenn életemet, 
írok a boldogabb maradéknak, írok a XXdik vagy XXIdik század-
nak, írok annak a kornak, amellyben a magyar vagy igazán magyar 
lesz, vagy igazán semmisem." (Levél Már ton Józsefhez, 1801. már-
cius 19.) 

Ebben az összefüggésben különösen gazdag jelentésű az a 
Rousseau-idézet, amit Csokonai a Halotti versek mottójául 
választott : 
„Nem akarok Önnel vitázni, meg se próbálom, hogy meggyőzzem; 
nekem elegendő, ha elmondom Önnek, amit szívem egyszerűségé-
ben gondolok." 

Egy Rousseau-val mélységesen rokon lélek bölcsessége 
szólal meg e műben, s talál a nagy szellemi társéhoz hasonló 
életelvre. 
„Rousseau ugyan a nagy Rousseau volt, én pedig egy kis emberke 
vagyok: de egy hellernyi circulusnak és egy planétai orbitának lehet 
azon egy centruma, s mindenik 360 gradusból állhat." (Levél Görög 
Demeterhez, 1801. február) 

Persze nem az erény-terror vagy a rigorózus moralitás 
Rousseau-jával, hanem a társadalomból kiszorult-kivonult 
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bölccsel érzi magát rokonnak Csokonai. Nem Rousseau 
filozófiai rendszerét veszi át, hanem csak modus vivendijét ; 
filozófiai értelemben vett rendszer kiépítésére egyébként sem 
törekszik. S nem is annyira átveszi e modus vivendit, mint 
inkább önállóan, maga alakít ki azzal hasonlatosat, büszkén 
vállalva azonban a rokonságot. Ez az oka annak, hogy Cso-
konai világkép-szintézisének hátterében az egészet tekintve 
nem a Rousseau-analógiát fogjuk fel meghatározónak. Bár 
a Halotti versek, sőt éppen a Konfucius-monológ is több 
helyütt olyan gondolatokat fogalmaz meg, amelyek Rousseau-
nál is fellelhetők (pl. az absztrakt-formális istenképzet, vagy 
a bűn földi, az emberi szabadságból való eredeztetése), de 
több olyan eleme is van Rousseau gondolatrendszerének, 
amely idegen a Csokonaiétól (pl. éppen a halhatatlanság-hit 
levezetése). Tehát pontosan a világkép egészét, összefüggé-
seit tekintve nem valószínűsíthető a Rousseau-hatás, ill. az 
rendszerében más hatást mutat : a Pope-ét.36 Csokonainak az 
isten—ember—világegyetem összefüggéseiről alkotott képzete 
lényegileg egyezik az Essai rendszerével, s a rendelkezésünkre 
álló adatok alapján azt is állíthatjuk, hogy minden bizonnyal 
onnan vette át e rendszert. Persze nem teljes a megfelelés: 
Csokonai nem szól - mint Pope - az emberi társaságról és a 
világi hívságokról, mint a boldogság lehetséges forrásairól. 
Nem hangsúlyozza olyan erősen a „nagy minden" jóságának, 
a teremtés teljességének a gondolatát sem; „a minden jó " 
Pope művében kétségtelenül jelenlévő optimizmusa Csoko-
nait nem jellemzi igazán. Jól látható : a költő épp azokat a 
mozzanatokat nem veszi át Pope-tól, amelyek rousseau-i 
jellegű életelvével nem egyeztethetők össze. Pope világképé-
nek tehát Csokonai számára az elsődleges funkciója az, hogy 
a rendszer egészéből levezethetővé tegye az erényt, értelmessé 

36 Ez az oka, hogy a Halotti versek gondolati megoldásaival nagy 
hasonlóságot mutató kanti „cél nélküli célszerűség" kategória ese-
tében sem tételezünk fel szorosabb kapcsolatot (vö. erre Hermann 
István: Kant teleológiája. Bp., 1979. 230—250.). A Rousseau-pár-
huzamokra nézve lásd Emil: i. m. 317—318., 323—324., 325. 
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az erényes élet vállalását, ill. hogy egységes keretbe foglaljon 
egy ennek jegyében kialakított, elfogadható-követhető élet-
elvet, ami mélységesen rokon a Rousseau-éval. A Pope rend-
szeréből következő sztoikus jellegű morál önmagában 
elvont: ami Csokonai esetében e mögött húzódik, a meg-
szenvedett életbölcsesség. Egy századközépi filozófiai-világ-
képi rendszer kereteiben a magyar századvég megnyomorított 
valóságától szenvedő ember keresi életelvei igazolását. E kor-
ban, mikor nincs remény a korábban reálisnak vélt ideák 
valamikori megvalósíthatóságára sem, szükségszerű az er-
kölcs tudatának megnövekedett szerepe : ezt kell összhangba 
hoznia korábbi, más kor nyitottabb szellemét tükröző filozó-
fiai stúdiumai során kialakult természet- és emberfelfogásá-
val. Az eredménynek szükségszerűen egyeztetőnek, az „arany" 
középutat keresőnek kell lennie - olyannak, amilyen Pope 
műve is. 

Nem lehet véletlen, hogy Bessenyei szintén ebben az idő-
szakban, az 1800-as évek elején tér vissza ismét Pope tanköl-
teményének gondolatvilágához, s fog megint lefordításába. 
S hogy ez világképileg is megállapodottságot jelentett számá-
ra, azt korabeli művei bizonyítják, elsősorban a Bihari remete 
és a Debrecennek siralma. „Ez mind természet, és az ember 
olyan, amilyen lehet. Mert a világ így megyen" - szól a 
Bihari remete utolsó mondatainak rezignált bölcsessége.37  

Pope rendszere e belátást tágabb összefüggésbe helyezve 
igazolja az ilyen körülmények között is erényesen élő ember 
választását, s azt, hogy rendületlenül teszi a dolgát, nevezete-
sen : alkot. Csokonai egyébként maga is bizton érzi sorsának 
rokonságát Bessenyeiével; Márton Józsefhez szóló, már 
.idézett levelét ugyanis a következőképpen folytatja: 

„Teszek úgy mint Bessenyei György, ama mind rendre mind ér-
demre első magyar literátorunk, akiről a dolog esmérői nem tudják 
meghatározni, akkor volt-é nagyobb mikor Bécsben a becsületnek, 

37 Bessenyei György válogatott művei. Kiad. Bíró Ferenc, Bp., 
1987. 560. 
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a hazafiúságnak köz piacán tündökölt, vagy most, midőn Bakony-
szegen a mi horizonunk elsetétedését úgy nézi, mint a földünk 
golyóbissá alá fordult, de azért teremteni meg nem szűnő nap ." 

Sokat mondó a tény, hogy a korszak két kimagasló alakja 
egyező világképi forrásra talál, s ennek alapján olyan fel-
világosult sztoicista38 életelvet alakít ki, amely elviselhetővé 
teszi a letaglózó valóságot, s erőt ad az alkotás folytatására 
— ami egyben a reményt is jelenti. 

38 E fogalmat lásd Vörös Imre: Természetszemlélet a felvilágosodás 
kori magyar irodalomban. Doktori értekezés tézisei, Bp., 1986. 6. 


