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JULOW VIKTOR 

A BAROKK CSOKONAI STÍLUS-SZINTÉZISÉBEN 

A XVIII. század elején, a társadalmi fejlődés fokozott differenciálódásával a korstílusok 
(konkrétan: a gótikát és a reneszánszot követő nyugat-európai nagyklasszicizmus és a dél- és 
közép-európai barokk) kizárólagos uralmát, amely egy-egy nagyobb — nemzet fölötti — 
kulturális közösségen belül a művészetek egészét áthatotta, felváltják az időben és térben 
egymás mellett élő stílusirányzatok. Ismeretes, hogy a felvilágosodáshoz nem tartozik külön 
egységes stílus. A klasszicizmus újabb változatait, a rokokót, (különösen az angol epikában) 
a realizmust és a szentimentalizmust használja mondanivalói megformálására. Ezek a stílus
kategóriák a nemzetközi szakirodalomban olvasható rengeteg vita és ködösítés ellenére is 
aránylag jól körülhatárolhatók és a gyakorlati elemzésben is kielégítően funkcionálnak. 
Az sem szólhat használatuk ellen, hogy nem egészen egyneműek és azonos súlyúak. A szenti
mentalizmus különösen tágabb fogalom a többinél, pl. a rokokónál, de mivel a művészetben 
sajátos téma- és motívum világa s kifejezőeszköz-készlete van, szempontunkból stílusirányzat
nak vehető. 

Jócskán történtek kísérletek annak bizonyítására, hogy a XVIII. század is egyetlen kor
stílus uralma alatt áll. R. Lauf er a rokokóban (Style rococo, style des „lumiéres". Paris 1963), 
P. Brody a neoklasszicizmusban (Les lettres persanes et Manón tescaut. Studies on Voltaire. 
Tom. LIII. Genéve 1967) kívánta összefogni a korszak valamennyi stílusjelenségét. Paul van 
Tieghem a preromantika fogalma alatt próbálta egyszínűre festeni a század második felének 
stílustérképét (Le Préromantisme. Paris 1924—1930). Nálunk Baróti Dezső a rokokótól 
véleménye szerint jól elhatárolható „világosság stílust" tekinti az aufklérizmus saját stílusá
nak, amelyet a reneszánsz hagyományok továbbfejlesztésének tart (A tizennyolcadik század 
ízléséről. Petőfi Múzeum Évkönyve, 1960—61). Mindezek azonban valójában inkább csak 
terminológiai szinten végzik el az egységesítést, anélkül, hogy a valódi egységről meggyőzné
nek. Nem is fogadta el őket mindmáig a szakmai közvélemény, különösen a hazai nem. 

Nem egyszerű statisztikai tény, hogy mind külföldön, mind itthon többségben vannak 
ezeknek az elméleteknek a tagadói, a — ha szabad így mondani — stílus-pluralizmus vallói 
(pl. Ph. Minguet: Esthétique du Rococo. Paris 1966; P. Francastel: L'esthétique des lumiéres. 
Mouton 1963; Szauder József: Az estve és Az álom. Bp. 1970). Hiszen a teóriák területét el
hagyva, a műközeli elemzésben azonnal megmutatkozik az egységesség elvének tarthatatlan
sága. Legkiváltképpen a felvilágosodás kori magyar irodalom elemzésében. 

Mint másutt részletesebben kifejtettem (Csokonai klasszicizmusa és manierizmusa. Alföld, 
1973/11. sz.), a magyar irodalom — az egyszerűség kedvéért mondjuk így — az 1772-es nagy 
felocsúdás után évszázados lemaradást dolgoz le fél évszázad alatt, részben a nyugati minták 
(stílus-szinten az újabb klasszicizmus-változatok, a rokokó, a szentimentalizmus, a realista 
kezdemények) átvételével, részben saját hagyományainak tudatosításával, ébresztgetésével 
(ősmagyarság-kultusz, népiesség, a késő barokkban rejlő realisztikus csírák továbbfejlesztése, 
pl. Gvadányinál). így ami Nyugaton gyakran egymásutániság, nálunk időbeli egymásmelletti-
ség. Ami Nyugaton már rég halott, az nálunk még eleven az újonnan születő mellett. A barokk 
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tó'lünk nyugatabbra a század közepén végképp letűnik, nálunk a századfordulóig hat, sőt a 
későreneszánsz irodalomnak is vannak még maradványai. Tovább bonyolítja a magyar
országi képet a népiesség jelentős szerepe már a felvilágosodás korában. Ez a franciáknál és 
angoloknál csupán halvány tendencia (a skót Burnsé különleges eset, amelyet itt nincs hely 
elemezni), s a német irodalomtörténetben is — noha a népiesség elméleti megalapozója Her
der — alig több mint a romantika egy epizódja. Vegyük hozzá ehhez a romantika kezdeti 
jelentkezését már a XVIII—XIX. század fordulóján. Ha most már mindehhez hozzászámít
juk, hogy ez a sokféle irányzat nem elszigetelten él, hanem a legkülönfélébb változatokban 
egyesül életműveken, sőt egyes műveken belül, akkor fogalmat alkothatunk a magyar fel
világosodás korának hallatlan stílusbeli színpompájáról. Elméletileg is kikövetkeztethető 
betetőzése mindennek a korszakban jelenlevő összes irányzatok egyesítése egyetlen életműben. 
Az első kísérletet erre Pálóczi Horváth Ádám tette, aki a barokktól a népiességig valamennyi 
stíluson végigzongorázott, de tehetségének korlátai miatt csak gyakran durva törésekkel tele 
stíluskeveréket adhatott. Művészibb módon sikerült ez az egyesítés Fazekas Mihálynak. Aki 
pedig mindezt szerves, harmonikus s magasrendű szintézisbe hozta, Csokonai Vitéz Mihály volt. 

Aránylag későn figyelt fel erre a különös jelenségre az irodalomtörténet. Horváth János 
volt az, aki elsőként foglalkozott Csokonai stílusbeli „tarkaságáéval, „tónuskeverés"-ével 
anélkül, hogy ebben részletesebben elmélyedt volna (Csokonai. Bp. 1936). A hatkötetes 
Irodalomtörténeti Kézikönyv (Bp. 1965) Csokonai-fejezete helyezte a költő fejlődését stílus
történeti keretbe, Szauder József pedig finoman és nagy alapossággal elemezte a költő ún. 
iskolás klasszicizmusának a felvilágosodott klasszicizmusba való átfejlődését, valamint ennek 
szentimentalizmussal való feltöltődését (Az Estve és Az Álom. Bp. 1970. 156—198; 220—269.). 

A felszíni „tarkaság"-ban nem a véletlen szeszélye szerint kerülnek Csokonainál a színek 
egymás mellé. A költő stílusszintézisének bonyolult, de kianalizálható rendszere van. 

Ez a rendszer, belső struktúráját tekintve egyfelől időbeli, másfelől tematikai. Időbeliségét 
illetően: Csokonai költői kifejlődése közben különféle hatásokat befogadva, gyors egymás
utánban teszi magáévá a kor stílusirányzatait, érett költőként ezek mindvégig — részben 
egynemű, részben összetett stílusú művekben —jelen maradnak poézisében, de életkörnyezete, 
sorsa által determináltan változó mértékben és súllyal. A .rendszer tematikai összefüggéseire 
egyelőre csak a főbb példákat: a boldog és enyelgő szerelem a rokokót és népiességet, az auf-
ícíérista örömfilozófia a rokokót, a boldogtalanság és a társadalmi lázadás a szentimentaliz-
must, a természetélmény és a karakterábrázolás (vígjátékok, Dorottya) gyakran a realizmust, 
a felvilágosodott gondolatiság a klasszicizmust, a parasztság-élmény a népiességet vonzza 
magához. 

Az időbeli és tematikai faktor összegeződéséből, kereszteződéseiből adódik aztán az életmű 
stílusvariációkban világszerte páratlan gazdagsága. 

Különféle elemek egymásmellettisége és alkalomszerű keveredése még nem rendszer. 
Csokonai stílus-szintézisét épp az teszi azzá, hogy belső rendje, hierarchiája van. A rendszer 
szilárd gerince, ahogyan Szauder József rámutatott: a költő klasszicizmusa, amelynek központi 
szerepét és változatait hivatkozott tanulmányomban elemeztem. Csokonainál mintegy a 
központi tengelyt képezá.klasszicizmusból oldalirányban ágaznak ki a különféle más stílusok. 
"A"~stííusszintézis szervességét az is fokozza, kibontakozását megkönnyíti, hogy tágabb érte
lemben e „más stílusok" a kor tudatában voltaképpen a klasszicizmus árnyalatai. A reneszánsz
tól a romantikáig változatlan az ókor nagyjaira, Arisztotelész Poétikáiára, Longinoszra és 
Horatius Ars Poeticájára alapozott esztétika kizárólagos tekintélye. A közben fellépő, szelle
mükben nem klasszikus, a harmónia helyébe a diszharmóniát állító stílusok, így a barokk és 
nagyrészt még a szentimentalizmus is, ennek az öröknek hitt esztétikának az interpretálásával, 
gyakran félre-interpretálásával igazolta magát. 

A már gyermekfejjel kész poéta, majd a kamasz-költő Csokonai kezdetben természetesen 
a hazai stílushagyományokat tette magáévá. Először is az iskolás klasszicizmust, amelynek 
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oly fontos szerepével zsengéiben, majd felvilágosodott klasszicizmusának a kialakulásában 
Szauder József foglalkozott kimerítően, (i. m. 156—198.). 1789 körül, amikor maga mögött 
hagyja zsengéit, a barokk hatol be költészetébe, mint a kálvinista-puritán iskolai versírási 
tradíciók szellemétől távoli, s költői autonómiáját így kibontakozni segítő, az európai poézis 
akkor még nála gyér ismeretében egyetlen keze ügyében levő stílusmodell. Eleinte csak addigi 
túlnyomóan statikus, elmélkedő-deskriptív írásmodora stilisztikailag-versmondattanilag 
energikusabbá, dinamikusabbá válása figyelmeztet erre (A poéta gyönyörködése, A kétszínüség). 
Hamarosan megjelenik azonban a klasszicista fegyelem és visszafogottság helyén a félreismer
hetetlenül barokkos, heroikus hangvétel, az érzületi egzaltáció, a grandiózus hatásokra törek
vés, a nagy lélegzetű vízió (A tengeri zivatar, A földindulás első változata): 

Az égig ért kevély hegyek elsüllyednek, 
Rajtok feneketlen tengerek erednek. 

A városok rakás kövekbe omlanak, 
Az égből a pompás tornyok lehúllanak. 

Recsegés, ropogás hallik mindenfelé, 
Bomlik, törik, szakad minden ezerfelé. 

A fold mormol belől, s küszködik magával, 
Kívül ekhóztatja a romlást lármával. 

Belől a pokolnak szelelő lyukai 
Megnyílván, árvízként omlanak lángjai; 

Kívül az öszvedűlt városok kéményi 
Lettek a pusztító lángoknak örvényi. 

Iszonyító romlás, irtóztató csata, 
Amelyet még semmi toll le nem írhata! 

A magyar barokk hagyományhoz a későbbiekben olvasmányai nyomán főleg olasz, kisebb 
mértékben osztrák-német barokk hatások járulnak, majd más stílusbefolyások — de sohasem 
végképp és egészen — háttérbe szorítják mindezt. 

A későbbiekben, nagyon is érthetően, többnyire az alkalmi költészet általa még gyakran 
művelt avult műfaja (s nyilván a megénekelt kitűnőségek feudális-hierarchikus szemléletéhez, 
barokk ízléséhez való önkénytelen vagy tudatos alkalmazkodás) tartja fenn a barokk sajátos
ságokat. A nyelvi zsúfoltságot és túldíszítettséget ugyan visszaszorítja a költő alapvető, 
s csaknem mindig jelen levő klasszicitása, úgyhogy az igazi „nagybarokk" maradványait 
legfeljebb felvillanásszerűen találjuk nála. Klasszicizáló barokkja így, ha szabad — s szerintem 
jogos — ezt az építészettörténeti kategóriát az irodalomra alkalmazni, amint ezt már Baróti 
Dezső is megtette (i. m. 39.): & copfstílus megfelelője. 

Tipikusan udvarló-alkalmi vers a Gróf Károlyi József úrnak (1794). Ezt a világi hatalmas
ságot az iskolás klasszicista szónokiasság félredobásával igazi feudális-udvaronci „lip-service"-
szel, gátlástalan hódolással már a vers intonációjában egekbe emeli ( . . . isteni Fényű virtussait 
kezdem énekleni). A barokkra vallanak az exkluzív, kevesek számára érthető antik és még 
inkább az allegorikus, kvázi-mitológiai utalások (Alcides, Frónimus, hedera: borostyán — 
Hónor: a becsületfogalom istennővé személyesítése). A poéma magja egy allegorikus, a barokk
ban konvencionális látomás a virtus és érdem meredek ösvényéről, amely a dicsőség hegyére, 
várába és templomába vezet. Ott van a versben a legjellegzetesebb barokk rekvizitumok 
egyike, az echó is. 

Hasonló szellemű a Habsburg-ház és az országgyűlési nemesség dicsőségét aulikusan zengő, 
főleg nyilván a mecénás-fogás reményében fogant Az 1741-diki diéta. Az említett vonásokon 
kívül műfajával (kantáta), a nagyszabású műmérettel, a klasszicista lineáris szerkesztéssel 
szemben bonyolultan szétágazó-egybefonódó kompozíciójával, nagyfokú látványos-allegorikus 
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teatralitásával,* a legkülönbözőbb versformák váltogatásával, a nagyméretű unikumstrófa 
alkalmazásával (II. ének) a legközelebb áll Csokonai életművében a „nagybarokk"-hoz. Leg
inkább azonban a kantáta központjába állított, rafináltan illuzionista műfogással, ahogyan 
a Genius szózatában az időt visszaforgatja, s a megtörtént (de a Habsburgok javára erősen 
megszépített) történelmet a múltban elhangzó jóslat formájában vezeti fel a költemény 
jelenéig: 

A József tündöklő országa végtére 
Elmúlván, új öröm-idő áll helyére; 
S jóltévő angyalát a várt békességnek 
Megadja Leopold minden nemzetségnek. 
És hogy minden lélek légyen néki híve, 
Az ő kincse lészen jobbágyinak szíve. 
El is vész alatta a jaj s a siralom, 
Trónusán fog ülni a köz nyugodalom. 
Boldogság keríti pásztori pálcáját, 
Bőség gyémántozza áldott koronáját. 
Ama kedves Sándor kegyelmes szívével 
Fog segédje lenni nádorispány névvel: 
őtet közétekbe ő azért bocsátja, 
Hogy légyen a magyar nemzetnek barátja. 
Ah, e jó magzatnak és e jó atyának 
Országlása lelket ád a két hazának! 

Barokk stíluskomponense nem lebecsülhető súlyát jelzi, hogy még kései versében is (már 
a jellemző címmel a feudális hierarchiát engedelmesen vállaló Főtiszteieta és méltóságos póka-
teleki Kondé Miklós őnagyságának tiszteletére, 1801) szinte határtalan illuzionizmussal, barokk 
hazugsággal kozmetikázza a Martinovics-perben gonosz szerepet játszott, hírhedt jobbágy
nyúzó váradi püspököt éppen az anyák és árvák könnyeit felszárító minta-filantróppá, s 
zsúfolja tele a verset a katolikus-ellenreformációs barokk megannyi kellékével (a tüzes, menny
dörgő felhő övezte trón, a brilliántos korona, a bíbor palást, aranyalma, örömtrombita, „a 
temjénfüst", sugárzó mennyei világosság, a haza angyala, égi szózat, Szent Péter széke stb.). 

Ahol az ünneplő szándékot mindamellett élmény és valódi tisztelet támogatja, nemcsak 
őszintébb, de művészileg is magasabbrendű mű születik, bár az alkalmiság ilyenkor is a barokk
ban leli meg az adekvát megformálást. Legjellegzetesebben A Dugonics oszlopában, ahol a 
magyar ősmúltat ébresztgető derék pennaforgató mester tiszteletére emelt antik-horatiusi, 
klasszikus-egyszerű díszoszlop köré szinte riasztó méretű és tágasságú nemzeti hőspanteon 
patetikus-allegorikus víziója tornyosul, a Szent Péter katedrálisokat emelő féktelen barokk 
építészeti monumentalizmus, és az architekturális teret optikai trükkökkel mértéktelenül 
kitágító épületfestészeti illuzionizmus szellemét oltva át a költészetbe. Jellemző, hogy a vers 
megformálásának alapihletét, modelljét adó The Temple of Fame (A hírnév temploma), a 
minta-klasszicista Alexander Pope ódája, közel sem sugall ekkora méreteket. A csokonais 
tónuskeverés példájaként, de talán a barokkos kontrasztkedvelés okán is a gigantikus csarnok 
tövében ott illatoznak a rokokó miniatűrkultusz „apró" violái, nefelejcsei, ott zengenek „víg 
énekecské"-i is, de felmoraj lik a preromantikus, osszianisztikus múltsiratás és elmúláson bor
zongás hangja is. 

*P1. a VIII. ének színiutasítása: „A theátrumba hirtelen nagy zúgás és vízomlás hallatik, 
amelyre a muzsika lármásan zeng rá; a habok közzül feljön az öreg Duna . . . kezében van az 
ő nádból, sásból és cserfából kötött koszorúja; feje németesen, mellyé magyarosan, lába pedig 
törökösen van felöltöztetve: egy oszlophoz áll az ő hatágú villájával: szól és a habok azonnal 
lecsillapodnak, a muzsika halkan elmúlik." 
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A barokk elemek, továbbfejlesztve, más stílusközegbe illesztve azonban olykor még pozití
vabb szerepet játszanak a költőnél. Az Echo motívumából, amelyet barokkos módon még alle
gorikusán perszonifikál is, nő ki A tihanyi echóhoz szentimentális, sőt azon is túllépve már 
modernül személyes vallomáslírája. S több mint kuriózum, mert Csokonai stílusokat szinte 
hihetetlen kombinációkban természetes, harmonikus hatással ötvözni tudó művészetére jel
lemző a Dorottya híres Hortobágy-hasonlata a III. énekben. A képanyag paraszti, hitelesen 
etnografikus, a hangnem népies, egyúttal gunyoros, a technika a szélesen kifejtett, „feszített" 
barokk hasonlaté. Egyetlen nagyméretű körmondatban van összefoglalva, s miután a „hason-
ló"-t előrevetette, a mondanivaló lényegét, a „hasonlított"-at a periódus végén csattantja el: 

Mint a zöld Hortobágy kövér mezejében 
A csíntalan betyár, ha a szél mentében 
Süvegmocskot éget a szalmán vagy pipán, 
Maga meg odébb áll gyalog vagy paripán; 
Hiába hangicsál a duda, furulya, 
összebőg a marha, megszalad a gulya, 
Tehén, üsző egyre szalad a cserénynek, 
Van baja, van mérge a szegény legénynek: 
így ama szédítő hangok bubájára, 
Az Eristől titkon húzott muzsikára 
Tódúlt a dámáknak nagyjok és aprajok. 
Zűrzavar lett, kiki bámulta, mi bajok? 
Szintúgy törték, nyomták az ajtón magokat, 
Ott hagyták a táncot s a gavallérokat. 

Ez egyúttal már átmenet is a barokk paródiájához. Csokonai kötődése ehhez a stílushoz 
e negatív formában is jelentős, költészete egy részét lényegesen alakító tényező. Legnyilván-
valóbban „furcsa vitézi énekeiben", komikus eposzaiban-epillionjaiban. Ezek egyik típusában, 
a blumaueri típusú mítoszparódiában a barokk végletekig kiüresedett antik isten-világának 
adja meg a kegyelemdöfést, annak durva sárba rángatásával, a leghétköznapibb szintre való 
lefokozásával. A kötelező mitológizálást veszi célba, amely mintegy állandó kíséretét alkotta 
annak az életnek, amely az abszolút monarchia szakaszába lépett feudalizmus udvaraiban 
folyt, s mindenre ráhúzható párhuzamaival alkalmas volt arra, hogy uralkodókat, előkelőket, 
úri szokásokat antik nimbusszal övezzen, tetteket igazoljon, kudarcot, gazságot leplezzen. 
Ha valamely önmagát túlélt társadalmi rend kialakult fráziskészletét felpukkasztjuk, ezzel 
ezt a rendet bizonyos értelemben védtelenné tettük, s bomlasztásához hozzájárultunk. Ezt 
tette Csokonai is, Blumauert frissen, sok-sok eredetiséggel továbbgondolva, s rengeteg magyar 
helyi színnel, sőt szatirikusán kezelt aktualitással gazdagítva. Az Istenek osztása már a politikai 
szatíra irányába kezdi fejleszteni a műfajt. 

A víg-epillion magja az, hogy „a vén Saturnus kiholt az egek trónusából", s mivel nem 
maradt fiutódja — minthogy fiait megette —, a trónöröklés kérdése merül fel az Olümposzon. 
A lányát, Junót teszik meg hát (a pragmatica sanctio értelmében!) az istenek királynőjévé. 

Nyilvánvaló a Mária Terézia trónra lépésére való merész célzás. A szatíra mégsem merül ki 
csupán a politikai aktualitásban. A paródián keresztül mélyebb, átfogóbb kritikát is tartalmaz. 
A parodisztikus hatást a legkülönfélébb kultúraelemek, kultúrahordalékok vad összekutyu-
lásával, nyelvi kevertséggel-barbarizmusokkal éri el az ifjú költő. 

A mitológia természetszerűen adódó motívumait állandóan keresztény vonatkozásokkal 
keresztezi (ami magában is telibe találja a barokk szellemiséget, mely még olyan magasrendű 
és mértéktartó műveiben is, mint A szigeti veszedelem, antik és keresztény hitvilág szempont-
talan, ötletszerű keverésével taszít magától). 
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Szó esik Bálám szamaráról — bibliai vonatkozás —, az egyik isten-párt a pápához megy 
követségbe, Juno kolostorba vonul, kardinálisok szerepelnek. De szóba kerül a zsidó kabalisz-
tika, a korabeli katonaélet: Jupiter mint insurgens adott vért hazájáért (!); Neptun matróz 
volt Angliában és rétor Oxfoniában. Még Kínát is belekeveri a szerző. Nyilvánvaló a groteszk, 
az abszurd hajszolása; a mű azon felül, hogy mítoszparódia, a barokk, különösen a barokk 
diákköltészet nagy hagyományú műfajának, a „felfordult világ" költészetének sajátos variá
ciója. Mint neve is mutatja, ebben semmi sem marad természetes helyén, minden összezava
rodik. Egyik közkedvelt változatában a vadak a tengerben élnek, a halak a fákon, amelyek 
lefelé nőnek, ég és föld helyet cserél stb. Mindez nagyfokú nyelvi kevertséggel jár együtt. 
A Csokonai Individuale datum-äban megfigyelhető iskolás latinizálással szemben Az istenek 
osztozásában a nemesi-jogászi, politizáló deákság nyelvezete dominál a sokszínű, ritka nyelvi 
fantáziáról tanúskodó lingvisztikai habarékban: 

Komám uram subscribálja, 
Kegyelmeden már a sor, 

Az úr majd coramisálja, 
Különben is assessor; 

A tanács pecsétnyomóját, 
Egy horribilis nagy gólyát 

Nyomnak a decretumra. 

Tovább is jártam sok papnál 
Az akadémiákon, 

S többet hoztam egy schlafroknál, 
S még sok fűzfa deákon 

Ki is fognék — hisz tanultam 
Én is, mert ifijú voltam 

S rhetor Oxfoniában. 

Azért hogy boszorkányságot, 
Mint őkelmék, nem tudok 

S holmi hókus-pókusságot 
Soha nem gyakorolok: 

De biz azért, engem úgyse, 
Tiszteletes uram öccse 

Senki tenné ki szűröm. 

Dictum factum, úgymond Pluto, 
Én az első részt veszem, 

Mivel ordine statuto 
A papi rendet teszem: 

Azonba a minapába 
Verbunkos voltam Chínába 

Több missionárokkal. 

Az, hogy mind a Béka-egérharc, mind a Dorottya travesztiás (természetellenesen megemelt 
hangú, mértéktelenül álpátoszos) elemei — mint a rokokó vígeposzokban általában — a heroi
kus barokk eposz stílusparódiái visszhangjai, közismert és magától értetődő. De genetikusan 
ezeknek a Csokonai-műveknek is több közük van a barokkhoz, mint a műfaj előkelő, az alan
tasabb blumaueri változattól jól megkülönböztethető mintapéldáinak (Tassoni: Az ellopott 
vödör, Boileau, A pulpitus, Pope: A fürtrablás). Ezek ugyanis majdnem kizárólagosan travesz-
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tia-hatásra épülnek. Jelentéktelen tárgy és a felpuffasztott, álheroikus előadásmód komikus 
ellentéte, s csak halvány nyomokban antiklimax-hatásra, azaz az emelkedettségből a közön
séges vagy durva hangnembe való váratlan, újabb komikumot szülő átcsapásokra, amit 
nyelvi kevertség kísér. Csokonai ugyanis ezt teszi bizarr nyerseséggel a Béka-egérharcban, s 
kissé finomítva a Dorottyában, ahol travesztia-„lerántó" paródia-travesztia szeszélyes válta
kozása izgalmas, groteszk lüktetést ad a műnek. Végső elemzésben a barokk „felfordult világ" 
hagyományával oltja be tehát a „fentebb stílű" vígeposzt archaikusabban is a példaképeknél, 
de egyúttal új változatot teremtve, amelynek életképességét mi sem bizonyítja jobban, mint 
hogy Petőfi ezt fejleszti majd ki a végső lehetőségekig, a maximális kiélezettségig A helység 
kalapácsában. Egy példa a Béka-egérharcból: 

„Én az urat nagymarsallnak 
Gondolom termetéből, 

S ha szemeim meg nem csalnak, 
Tám királyok véréből? 

De, kérem alázatosan, 
Beszélje el világosan 

Genealógiáját!" 

Orrát, fejét megvakará 
Pszikharpax bosszúsággal, 

S nagyot köpvén, így szóla rá 
Királyi méltósággal: 

„Felségedet megkövetem, 
Nemzetségem s eredetem 

Vajon miért kérdezi? 

Esmérik ezt az emberek, 
Esmérik az istenek, 

Tudják a linci suszterek, 
Engem kik nemzetiének 

Más módon van jelen a negatív irányú barokkhoz kötöttség a Tempefőiben: Csikorgó figu
rájában és szájára adott fűzfapoémaiban. Csokonai a parlagi barokk, a végsőkig mechanizált 
és provincializálódott Gyöngyösi-hagyomány ellen lép fel parodisztikusan (a példákban az 
ihlettelen, szokványos „látomásosságot" és az üres, gépies mitológizálást csúfolja): 

Clioval szűz Pasiphae 
Pendítsd citerádat! 

Bölcs Priapus, ezek mellé 
Szállítsd szent Musáidat! 

Aganippe szép hegyéről 
A Helikon vize mellől 

Eljővén, segítsetek! 

. . . A tenger felforrott 
Szorítja a partot, tüzes habot forgat. 
A nap meghomályosodik, vérrel forog, 
Mozdulnak a hegyek, a föld tántorog. 
Tartsátok meg, egek! mi szegény hazánkat, 
Szánjátok meg végre nagy nyomorúságát! 
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Nem jelentéktelen, puszta mulattató epizód ez a színműben, hanem irodalompolitikai gesz
tus. Egy végképp levitézlett, de az irodalom és ízlés továbbfejlődését súlyosan gátló — még 
nagy közönséghatású — jelenség lejáratásáról van szó. Sinkó Ervin telitalálata, hogy Csikorgó 
az alantasabb barokkot szintén magával hurcoló Csokonai önkarikatúrája is (Csokonai életműve. 
Növi Sad 1965. 127.) Hogy mennyire nem alkalmi vagdalkozás ez, elég annyi: Verseghy 
Ferenc egész parodisztikus eposzban (Rikóti Mátyás), Kazinczy pedig legjobb szatirikus köl
teményében (Vitkovics Mihályhoz) támadta ugyanezt a parlagi barokk versfaragó típust és 
irodalmiságot. 

A legnagyobb jelentősége Csokonai stílus-színképében a barokk kifejezőeszközök közül a 
víziónak van. Tiszta, keveretlen példáit már láttuk. Beépíti klasszicista filozófiai költészetébe, 
s többek között épp ezzel emeli azt ki a XVIII. század-szerte oly általános didakticizmusból, 
merő racionalitásból, amely a szentimentalizmus erőtlen, nárcisztikus érzelem-kultuszával 
együtt annyira ellaposította-elvizenyősítette a felvilágosodás líráját. Ezért is kerül Csokonai 
a kor költészetének élvonalába a szintén Európa perifériáján, ugyancsak egy archaikusabb, 
de az új eszmék hatására felserkenő nemzeti kultúra légkörében működő skót Robert Burns-
szel és a nagy forradalom orkánjában az eszmék perifériájára sodort francia André Chénier-vel 
együtt alkotva ebben a lírához mostoha évszázadban a földrész egyetlen vérbeli nagy költő
háromságát. Felvillanyozó példájaként annak, hogy nem egészen indokoltak az állandó, 
kisebbrendűségi komplexusos sirámok irodalmunk időbeli lemaradottsága (szerintem csak: 
aszinkronja) miatt. A frissen átvettnek a Nyugaton már elavulttal vagy elhalttal való beoltása 
sajátságos, izgalmas és nagy tehetségek kezén páratlan művészi produktumokat eredményez, 
nálunk irodalmunk eredetiségének egyik jelentős eleme, fontos nemzeti specifikumainak 
egyike, amelynek végignyomozása külön vaskos monográfiát érdemelne. 

Csokonain kívül gondoljunk csak arra, mit tud művelni, s mennyire egyedien korszerű 
tud lenni — épp mint láttuk, Csokonai nyomán is — Petőfi A helység kalapácsában a Nyugaton 
már régen jobblétre szenderült komikus eposzban, vagy Ady a nagyjában Petőfi korából eredő 
szimbolizmussal! 

Már a köztársasági mozgalom tragédiája utáni helyzetben lehetséges kulturális program 
jegyében álló (mint Juhász Géza fogalmazta: a nemzeti múlt példájával harcolni a jövőért) 
A Dugonics oszlopában is megfigyelhetjük a barokk látomás indulati feltöltődését és bizonyos 
mérvű személyessé válását, noha az, legalábbis szokványos példáiban konvencionális voltánál 
és allegorikus jellegénél fogva úgyszólván nem érinti, sem genezisében, mivel csaknem teljesen 
tudatos agyműködés terméke, sem hatásában a mélyebb érzelmi szférákat. Fokozottabban 
mutatkozik az indulati feltöltődés Csokonai valódibb, igazabb meggyőződését, felvilágosult 
pacifizmusát hirdető A had rémületes, apokaliptikus látomásában, amely mindamellett még 
világosan magán hordja az eszméket allegorikusán megszemélyesítő szokványos barokk vízió 
bélyegét, intenzitása azonban annál sokkal nagyobb. Mindamellett ez igazában még nem 
haladja meg indulatilag-érzelmileg Zrínyit („Látok egy rettenetes sárkánt"), csak eszme
történetileg: 

Kiüti zászlóját a had véres atyja, 
Az irtózás szörnyű szelén lobogtatja, 

öszvecsapja vértől párádzó fegyverét, 
Készíti koncolni gyilkos, vad emberét. 

Pattantja Bellóna rettentő ostorát, 
Két részről nyakalja öldöklő táborát. 

Rettegés, félelem futnak szekerébe, 
Dühösség szikrádzik mindenik szemébe. 

Ezek elől nyargal az egyenetlenség, 
Emiatt támadott még minden ellenség. 
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A forgószelekkel csatáznak hajai, 
Zöld tajtékot túrnak véres ajakai. 

Egy bágyasztó szélben a Halál kíséri, 
Éh torkát egy gazdag vacsorához méri: 

Ijesztő orcával tekint a másikra, 
Sárga karjain űl az aludt vérikra. 

A Konstantinápoly szebb jövőt prófétáló hatalmas látomásából azonban már eltűnt az alle
gorikus színezet: voltaképpen valóságelemek érzelmileg forrón átélt, lehetséges fejlődésükben 
továbbgondolt, felnagyított extrapolációja. Lendületét és a köznapitól, a jelenvalótól való 
merész elrugaszkodását köszöni már csak a barokknak. Létrejött a realitás vizionárius vissz-
képét adó, filozófiai eszméktől tüzelt — ha szabad így mondani — felvilágosult klasszicista 
vízió. 

A fejlődés azonban itt sem áll meg. A magánossághoz formailag még visszakanyarodás is, 
annyiban, hogy újra allegorikus perszonifikáció áll a csodás elégia művészi centrumában. 
De már a Magánosság alakját megszólító, azzal nyomban érzelmi viszonyba lépő hangütés 
olyan személyességet hoz magával, amelyet a szentimentális életérzésből szív magába, s a 
barokkban aligha képzelhető el. Az allegória — amely tiszta formájában mindig racionális, 
élesen körülrajzolt, jelentése pontosan átírható — itt finom érzelmiségbe mosódik, elveszti 
körvonalait, több jelentésűvé, mélyen sejtelmessé válik, erősen a szimbólum felé közeledik. 

Még tovább lép Az újesztendei gondolatok megdöbbentő képsora a történelem körforgásáról, 
a dolgok világméretű múlandóságáról. Teljesen eltűnt az allegória, tökéletesen vége minden 
konvencionalitásnak. A nyelvi formába öntés szuggesztív, egyéni, a szókapcsolatok, jelzős 
szerkezetek olykor merészen szokatlanok, a távlat bolygóméretű, már Vörösmarty legnagyobb 
ódáinak sejtelmével: 

Óh idő, futos idő! 
Esztendeink sasszárnyadon repülnek; 

Vissza hozzánk egy se jő, 
Mind a setét kaósz ölébe dűlnek. 

Óh idő, te egy egész! 
Nincsen neked sem kezdeted, se véged; 

És csupán a véges ész 
Szabdalt fel apró részeidre téged. 

* 
Téged szűlt-é a világ? 

Vagy a világot is te szülted éppen? 
Mert ha csak nincs napvilág, 

Nem mérhetünk időt mi semmiképpen, 

Hátha tőled, óh idő! 
Te aki mindenünket öszverontod, 

A nap is holtszénre fő? 
És láncodat magad zavarba bontod? 

Sok faluk határain 
Ma delfinek cicáznak a vizekben, 

S a csigáknak házain 
Most zergenyáj ugrándoz az hegyekben. 
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Sok meró'föld már sziget, 
Sok völgyek a nagy bércekig dagadtak, 

És ahol hegy volt s liget, 
Fenéktelen sós tengerek fakadtak. 

így teszel te, óh idő! 
A nemzetek forgó enyészetével: 

Most az egyik nagyra nő, 
S a másik elmúlik saját nevével. 

A vitézlő Pártusok 
Régólta szolgaság alá kerültek: 

S a bozontos Gallusok 
Ma már a hérósok sorába ültek. 

A Dr. Földiről egy töredék pedig egyenesen kozmikus nézetekre tágítja a látomást, s ebben 
a Világegyetemben már a lét irracionális borzalma leslekedik: 

Látod-e, mely kicsiny itt a föld, félrésze vizekkel 
Befoglalva setét zöldes, félrésze világos, 
S mint félérésű citrom hintálva tulajdon 
Terhe nyomásától, lóg a nagy semminek ágán. 
Mennyi piciny férgek mászkálnak rajta, balénak, 
Hány bogarak járják túlnan? mind bérci vadökrök, 
Mind elefántok azok; kik közt a büszke halandók, 
Mint a hangyafiak, hitvány munkába nyüzsögnek. 
Ugye csekélység így minden? Most már az üvegcsőt 
Megfordítva tekintsd: ím, a végetlen üregben 
Földi hazád (mértéketlen) nagy tengelye végén 
Tagos gőzgömböt, hóbérceket, öszvetolúló 
Tengereket sok ezer mértföldnyire mint hemperget. 

így jut el Csokonai a romantika közvetlen közelébe. Párhuzamosan Berzsenyivel, akiről 
még szintén nem mondták igazában el, hogy kinövése barokkos klasszicizmusából éppen a 
barokknak a romantikával rokon sajátságaitól emelve, továbblendítve következett be. Köl
tőnknél ezt a csúcspontot a Halotti versek (A lélek halhatatlansága) barokk gyökerű, de minden 
barokkostól megtisztult szenvedélyes, grandiózus világölelő víziói jelzik. 
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Viktor Julow 
LE BAROQUE DANS LA SYNTHESE DE STYLE DE CSOKONAI 

La carte géographique du style de l'époque des lumieres hongroises (1772—1825) est plus 
compliquée que celle de l'Occident. Aprés une Stagnation depuis la fin du XVIIe siécle, ia 
littérature hongroise cherche ä rattraper, dans cetté période de demisiécle, un retard d'un 
siécle entier. C'est pourquoi, ce qui est successif en Occident, devient ici simultane dans le 
temps. Les styles nouveaux du XVIIIe siécle (les variantes nouvelles du classicisme, le rococo, 
le sentimentalisme, le style populaire, les débuts du réalisme) apparaissent simultanément 
avec le baroque qui est encore vivant ici, de plus avec les restes de la renaissance tardive. 
L'étude examine la rőle du baroque dans l'oeuvre de Mihály Csokonai Vitéz (1773—1805), 
le plus grand poéte et synthétisant de style des lumieres hongroises. Elle démontre que le 
baroque était toujours présent dans certains types de vers du poéte. La vision baroque était 
d'une importance particuliére chez lui, vision par laquelle sa poésie philosophique classicisante 
et lumiériste était pénétrée. C'était pour une grandé partié par cela qu'il était capable d'expri-
mer les idées nouvelles avec une grandé intensité, et c'est par cetté voie qu'il évitait le carac-
tére didactique, la sécheresse rationaliste de la poésie lyrique des lumieres de l'Occident. Chez 
Csokonai, la vision baroque se délivre successivement du conventionnel et de l'allégorique et 
eile s'approche du Symbole. Dans les ouvrages tardifs, eile se transforme en une vision essen-
tiellement romantique, suivie d'un langage métaphorique hardi. 
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