
SZAUDER JÓZSEF 

„RÉMÍTff S VIDÍTÓ KÉTSÉGEK" 
(A lélek halhatatlansága I. részéről; műhelytanulmány) 

I. 1. A keser'édes-rő\, vidám melancholiáról ismert stiláris ambivalenciája költő (ld. erről 
legutóbb Balassa László: A stiláris ambivalencia. Magyar Nyelv, 1973. 158—167.) nagy feszült
ségű oxymoronnal adott címet A lélek halhatatlansága I. részének, s a továbbiakban is a pár
huzamos és ellentétes értelmű retorikai alakzatok oly sűrítésével élt, melyet egyszerre kell 
tulajdonítanunk a hatás keresésének („előttem tartottam azt a fényes gyülekezetet. . ." 
Elöljáró Beszéd) és annak a „lehetetlen" vállalkozásnak, hogy — szinte a vörösmartyas 
„halandó kézzel halhatatlanul"-t előlegezve — „halandó nyelven a halhatatlanságról" mert 
énekelni (Elöljáró Beszéd). Ez első rész megformálásáról (és a tőle elválaszthatatlan eszmei 
töltésről) beszélve, jóelőre ki kell emelnünk a versszakok terjedelmi arányait, egymáshoz és 
az egész műhöz való viszonyukat. A 14 soros első versszak után egy 20 soros áll, majd ismét 
egy 14 soros s végül megint egy 20 soros, mellyel ez a bevezető I. rész lezárul. Ez a hullámzás 
csak az I. részre jellemző, bár húszsoros szakaszokkal később is találkozunk (pl. a l l . Okosko
dások, érzések első s ugyané rész utolsó szakasza, vagy a lappon sírbeszéde a III. részben). 
A hullámzás azt is jelenti, hogy a gondolat egy téma körül mozog, tehát nincs szó továbbhaladó 
folyamatról, inkább csak a részben már kitapintható egésznek logikai, rendszeres kibontásáról. 
Az egész I. rész az I. rész első szakaszából kristályosodik ki, mint ahogy a további részek 
viszont az I. rész tételeiből bontakoznak ki. Ez a szigorú szerkesztés a sententiás költemény
típus legfejlettebb változatában Csokonai legérettebb klasszicizmusát képviseli. 

Az I. rész kulcsszava, a lét és nemlét ellentmondásának kifejezése minden szakasz élén, 
újból tehát és hangsúlyos helyen, megismétlődik. Az első szakasz Lenni? vagy nem lenni?-je 
a második versszak vagyok- kell lennem — ha nem leszek fordulataiban tér vissza, a harmadik 
szakasz elején a Létet! Nem-létei! felkiáltás ismétli meg s a negyedik szakasz élére az örök létei 
előérzetének jelzése kerül. A költemény gondolati-érzelmi árama erősen mederbe szorított s 
lassú mozgású, diszkurzív menetű, az első helyzet intenzívebbé variálásával, értelmének ki
bontásával, más oldalról való megvilágításával halad előre s az új fejlemény az előzmények 
jelentés és kép-rétegeit reprodukálja magasabb fokon. így térnek vissza az I. rész végén, a 
4. szakaszban, más jelentésösszefüggésben, az 1. szakasz második felének alapelemei, az itteni 
ellentétező struktúrának azonban retorikus — érezhetően batsányias: „Te" — „Te" — „Szállj 
magadba" — felszólító alakzattá szerkesztésével. Az 1. szakasz közepén a kedély mozgás néhány 
fajtája szerepelt (érzem, érzem, reményem, kétségem), ez áll a 4. szakasz végén is (örvendek, 
búsulok, reménylek és félek), az 1. szakasz végén a por „romlandó test" jelentésben kétszer 
is előfordul, a 4. szakasz végén pormachina formában tér vissza, a csillagok, az ég s a föld 
1. szakasz végi képe a planétá-éban ismétlődik meg a 4. szakasz végén, az Én angyal meg állat 
1. szakasz végi kategorikus önjellemzése pedig a 4. szakasz végére az öntermészet önmagából 
való megfejtésének parancsává lesz: Szállj magadba, nézd meg ön természetedet. 

Ez a lassú előremozgás időbelileg is jelződik valamennyire. De bármi eseményszerű történ
jék is, pszeudoepikus módon, a megváltozott helyzet az előbbivel oly szoros — többnyire 
feloldhatatlanul ellentétes — viszonyban marad, hogy mégsem szakad el attól, amelytől 
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időben mégiscsak elmozdult. Oly mozgás ez, mely erősen kötött, körülhatárolt, fgy a második 
szakasznak érzelmileg regressziós mozgása (visszavágyás a még „nem esmért halál"-ba) 
a 3. szakaszban oly progresszióvá lesz, melyben a jelen helyzet (Itt állok, Itt nézem, Alattam, 
nyújtván felém, rémülést önt belém) lassú átalakulása felgyorsul ezzel a mondattal: De kárpitja 
alól a kék reménységnek A testvér csillagok mosolyogva égnek s ez már további, előbbre haladott 
helyzet, ámde mégsem szünteti meg a hátrahagyottnak érvényét teljesen: S ha el vész is e test, 
jobb részemmel élek. 

Hasonló időbeli előremozgás van már az első szakaszban is, mely mint első, paradigmatikus. 
A költő üzenetének egész tételtára — akár tudomány-eszmetörténeti, akár nyelvi-költői 
szempontból — készen áll, s benne már itt szerepet visz bizonyos időbeliség, előremozgás. 
Az indító tétel (Lenni? vagy nem lenni?) után a mélyen vizsgálok, a mélységeknek mélyére 
találok következik, amely mozgások eredménye az, hogy a lélek sóhajt. A nemesség és gyengeség 
kontrasztjának érzése egy újabb — iránya szerint a mélységet a magassággal felváltó — vizs
gálás által sem oldódik fel. Időhatározó vezeti be: S mikor a mozgó sárt az égig emelem, de ez 
éppúgy lehet a korábban említett mélyen vizsgálok-nak konkretizálása és részletezése, amplifi-
kálása, mint ahogy egy végső konklúzióhoz eljutás újabb stádiuma is, melyet a függök utoljára 
kifejezés időhatározója is megerősít. Az előremozduló fogva marad az ellentétes tételek között: 
Én angyal meg állat, vagy csak por meg pára, s ez az ellentét ugyanúgy fogja vissza az elmozdul-
tat a korábbi helyzethez, mint a 3. szakasz végén a S ha elvész is e test, jobb részemmel élek 
sor is visszatartóztatta a pozitív tanulságot a veszteség sejtelménél. 

I. 2. Az első szakasz fokozatos kibontakozásában végig érvényesül ez a lassú időbeli menet, 
a lebegésért, a lassúságért és diszkurzivitásért azonban bőven kárpótol a tudatnak a párhuza
mok és ellentétek, dimenziók és irányok közti ide-oda váltása, vibrálása és a mondatváltozatok 
formagazdagsága. 

Az indító tétel — Lenni? vagy nem lenni? — után az első négy sor jelzői, illetve feltételes 
mellékmondataiban a kérdések kérdése és a kérdés szavakkal máris párhuzamba kerül a mélyen 
(r^ kérdés) és a mélységeknek mélyére (•**> kérdések kérdése) kifejezés, vagyis az első sorvégi 
kérdések kérdése a negyedik sorvégi súlyosabb értelmű, lefelé való mozgást is indukáló mélysé
geknek mélye párhuzamban visszhangzik. A szerkezeti párhuzamosság négy sort ölelt át. Az 
5. sortól a 8.-ig a mellérendelt mondatok külön-külön hordozzák a párhuzamos elrendezés 
alatt felerősödő ellentéteket, melyek az 5. sornak még csak sejtető elrendezésétől a 8. sorra 
válnak nyílttá. 

5. Lát és habzik az ész, a szív fél és óhajt, 
6. S bennem a kérdésben forgó lélek sóhajt. 
7. Érzem nemes voltom, érzem gyengeségem, 
8. S reményem beborul és derűi kétségem: 

Az említett két sor a szerkezet variálása révén párhuzamos, de szembe is fordul egymással. 
Az 5. sor chiazmuszában két igei állítmányra alany (az ész), majd megint alanyra (a szív) 
két igei állítmány következik, s ha ellentétesség nincs is az állítmányok között, az ész és a 
szív sokatmondóan kerül egymás mellé. A 8. sorban ez újabb chiazmusz tükörképhelyzetében 
alany-állítmány, állítmány-alany a sorrend, fordítottja tehát az 5. sor rendjének, ennyiben 
formailag ellentétes is az 5. sorral, de még inkább ellenkezik vele a jelentést illetőleg, amely 
paradox ellentétesség viszont az egész sort áthatja: S reményem beborul és derül kétségem, 
a vegyes lelkiállapotnak kialakulását a remény és kétség közti mozgással érzékeltetve, mintha 
a címbeli oxymoron feloldása volna. Idevéve az Érzem nemes voltom, érzem gyengeségem 7. 
sorát, mely a nemesség és gyengeség osztozkodását, feszítő fájdalmát sejteti meg az érzem-
érzem párhuzamában s terjeszti szét, zsongítva az é-e hangok konszonanciájában (érzem-
érzem-gyengeségem-reményem-kétségem), az 5—8. sor a kedélyállapot rajzában, a lelki tevékeny
ségek körében kezdi kiemelni az addig lappangó ellentéteket. Ezek a harmadik négysoros 
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részben robbannak ki, a tulajdonképpeni vizsgálat során. E vizsgálódás az irányát tekintve 
a mélységeknek mélyé-töl sejtetett lefelé-től felfelé vezet most, dimenziója kozmikus, az ég 
felé tör fel s a földre, a csillagok közül a sír partjára veti le a költőt. 

• • • ' 

9. S mikor a mozgó sárt az égig emelem, 
10. Az isteni lángot egy porba nem lelem 
11. Csillagok közt hordnak aetheri szárnyaim, 
12. De a sír partjára húznak ón lábaim; 

. 
Ennek megfelelően erős mozgás fejeződik ki a sorok lefelé tartó egymásutánjában is, mely 
különben verstanilag is kihangsúlyozza az alábukó mozgást. Már nemcsak egyes sorokon 
belüli, lineárisan meghúzható ellentétek állanak fenn, hanem vertikalitás fejeződik ki a sorok 
egymásutánjában. Itt minden ellentét megkettőződik, mert 1. az egyes sorokon belül is erős 
ellentétek feszülnek (mozgó sár -*• ég, isteni láng ** por) és 2. a sorok között is megnövek
szik a párhuzamosság és ellentétesség. A 9. és 10. sornak a fordulóján az ég és az isteni 
láng szinonimák és párhuzamosak, de a mozgó sár az ég-ge\, az isteni láng a por-ral ellentétes 
s így immár sorok között fejlődik ki az az alakzat, melyet előbb egy-egy sor önmagában fogott 
össze (ld. l á t é s h a b z i k a z é s z , a s z í v f é l é s s ó h a j t é s S r e m é n y e m 
b e b o r u l és d e r ű i k é t s é g e m). S mi több, a párhuzamokból kibomlott ellentétek 
köré még egy s átfogóbb párhuzam s ellentét kulcsolódik: a csillagok a 11. sorban az előbbi 
isteni láng-nak, illetve a még előbbi ég-nek szinonimája s az így előálló tágabb párhuzamosság
ból az ellentét: De a sír partjára húznak ón lábaim a jóval korábbi, 9. sorbeli mozgó sár-ra illetve 
a 10. sor por-ára hangzik vissza. A csillagok és az aetheri egy képzetkörből valók s így állnak 
ellentétben az ugyancsak egy képzetkörből származó s/r-ral és ón-nal, de ez a kontraszt annak 
a fő ellentétnek rendelődik alá, amely a négysoros eleje (S mikor a mozgó sárt az égig emelem) 
és a vége (De a sír partjára húznak ón lábaim) között feszül. 

Ha az előbbi, sorbeli ellentétek képlete ez lehet: á + á + a ~ a + á + á (Lát és habzik 
az ész, a szív fél és sóhajt) [á = állítmány, a = alany], vagy: a+*á*+á++a(S reményem 
beborul és derűi kétségem), most a jóval komplikáltabb szerkezet jelentésben ellentétei így 
foglalható képletbe: a ** b (mozgó sárt ++ az égig) ** b ** a (az isteni láng — egy por) ** 
bx ~ b2 (csillagok ~ éteri szárnyak) «- at ~ a2 (sír partja «H ón láb), ahol a képlet első 
felében a korábbi, egy soron belüli chiazmusz (a *- á w* á **• a) ismétlődik meg, de már alá
rendelten annak a nagyobb ellentétnek, mely az első két sor és az utóbbi kettő között ész
lelhető (úgy, hogy az első két sorban magában is, de a két sor között is van ellentét, míg az 
utóbbi két sor csak az egymás közti kontrasztot rendeli alá az előbbi két sorral való ellentété
nek). 

A hordnak és húznak igei állítmányok az utóbbi két sor értelmét még feszesebbé teszik 
azzal, hogy a fel és le mozgás egyidejűségét vagyis kibékíthetetlenségét hangsúlyozzák (az 
emelem s nem lelem korábbi állítmányok nem ily egyidejűek). A sír, part, húz, ón, láb hosszú 
szótagjai s a sor 3,3,3,3 osztása hangzósan is aláfestik — szemben az előbbi sor lebegésével — 
a test ónos lehúzó erejét. 

I. 3. A tárgyalt tizenkét sor közül az első négy világosan a tétel kijelölése volt, a kérdés 
feltevéséé; a második négysoros egyértelműen a lélekállapot, a pszichikai helyzet rajza volt; 
s a harmadik a tulajdonképpeni vizsgálaté; a három négysoros a párhuzamok felfeslésével 
egyre erősebben domborította ki az ellentéteket; az utolsó két sornak, a következtetésnek 
tehát ezt az alapvető ellentétet kell összegeznie. Ez is történik a 13. és a 14. sorban, melyek 
— kivált a De a sír partjára ... fordulattól — a szonettformáéhoz hasonló lezárást, konklúziót 
nyújtanak. Az alapvető ellentét formailag tömören, ég és föld, angyal és állat, por és pára 
terminusaiban fogalmazódik meg, az utolsó két sort kettős kontraszttal telítve, még hozzá 
úgy, hogy a vagy csak egyenest lefokozó, lefokozásával kétségbeejtő indítás a por meg párá-hoz, 
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ahol a test por, a lélek pára csupán (tehát nem is ég, nem is angyal). E formailag tömör meg
fogalmazás mögött a költői szövegtől felerősített tudománytörténeti, antropológiai álláspont 
diktálja a szavakat, a lények láncolatának az az emberre vonatkozó tézise, melyet szétrobban
tani készül. A chiazmuszok, az ellentétek hálózatát ez az újabb ideológiai helyzet feszíti. 

Tétel, lélekrajz, vizsgálódás, konklúzió: megannyi pontos láncszeme annak az érvelés
fajtának, melyet a protasis, paraphrasis, aetiologia (multiplicatioval s magyarázattal) és con-
clusio rendjeként ismertünk meg Csokonai ifjúkori retorikai tanulmányaiban és gyakorlatában 
(ld. Sententia és pictura, in: Az Estve és Az Álom, 1970, 159—161.). Nagy költőként is ezt a 
technikát alkalmazza, mikor sententia típusú verset ír, csak éppen robbanásig tölti fel és ele-

•* veníti meg a szkhémát. 
Mennyiben bevezetője ez a háromszor négy plusz kétsoros szakasz a további háromnak? 

Amennyiben az egyes négysorosok, melyek határozottan megkülönböztethető részei, emelkedői 
az érvelésnek, külön-külön egy-egy további szakasznak a vázlatai és előképei is. Nem is nehéz 
felismerni az első négysorosnak tétel és kérdésfeltevés jellegét, immár kifejtve, a második, 
20 soros szakaszban, itt minden a létel-nemlétel ellentétére vonatkozik. A második négysoros 
viszont a harmadik szakaszban kerül kifejtésre, a lélekállapot, a lelki helyzet kettősségére is 
itt derül nagyobb fény. A harmadik négysoros pedig a konklúzióval együtt, mint vizsgálódás, 
az önnön erejét vizsgáló lélek szakaszára, a negyedik szakaszra utal, anélkül azonban, hogy itt 
a harmadik négysoros heves ellentétei is előfordulnának, s természetesen az mint záró szakasz, 
visszatérít az elsőnek néhány alapeleméhez. 

E bevezető rész egyes szakaszai azután a további részek eszmei és formai megalapozói 
lesznek. Lehetetlen pl. észre nem venni, hogy annak az etikai szorongásnak, melyet az Okosko
dások, Érzések című II. rész első fele fejez ki, lényegében az I. rész második szakasza adott 
először hangot, ez pedig az első szakasz második négysorosára vezethető vissza (mint afféle 
legelső Okoskodások, Érzésekre). 

A bevezető rész bevezető szakasza tehát — a klasszicista stíluseszmény jegyében — a 
bevezető rész egészét kondicionálja, ez pedig a mű további részeit. Az alkotás e kölcsönösen 
visszaható részei mélyen beleágyazódnak az összes művek alkotta kontextusba is, ezért érde
mes rámutatni arra is, hogy az itt tárgyalt szakaszoknak és részeknek többé-kevésbé meg
vannak a megfelelői, előkészítői Csokonai korábbi művében. 

I. 4. Maradjunk azonban egyelőre a bevezető résznél s ennek is első szakaszánál. 
Az első szakasz négysorosainak külön választhatóságát igazolják a szótagszámok és metsze

tek ritmikai tényezői is. Az első sor 2/4//3/3 osztású ritmusának pontos megfelelője a negyedik 
soré (közben a harmadikban feltűnik az első szakasz leggyakoribb sorfaja, a 3/3//3/3 osztású, 
melyet többnyire a nehezebb probléma kimondása kíván meg, mintha súlyosabb s kapkodóbb 
lélegzetvétellel járna), és a kilencedik sor 3/3//3/3 típusú sorának pontos megfelelője a 12. soré 
(kettő között 4/2// 3/3 osztásúak foglalnak helyet). Ezek a visszatérések, illetve megfelelések 
a négysorosok ritmikai elhatárolói. Nincs ilyesmi az 5.-8. sor között, csak a 8. sor 3/3 // 3/3 
osztása kelt figyelmet, mint lezárás és nyitás is a harmadik négysoros felé (mely ugyanily 
ritmusban kezdődik). Figyelmet érdemel az 5.-7. sorban az érzelmi hullámzást aláfestő 
szótagszám-csökkenés az első, és szótagszám-növekedés a második metszetek előtt (5. sor: 4, 
6. sor: 3, 7. sor: 2). Az egész első szakaszt a láthatólag kedvelt (a 14. sorban ötször előforduló) 
3/3 // 3/3 osztású konklúzió zárja be. 

I. 5. Ihlető eszméit jelszószerű tömörséggel fogalmazza meg. Ezek mibenlétét könnyebb 
meghatározni, mint esetleges forrásaikat vagy mintáikat megjelölni. Jelentőségük különben 
is csak abban állhat, hogy viszonyításokat s analógiákat engednének meg a kor tudomány
történetéhez s ahhoz az irodalmi mezőnyhöz, mely már bizonyos költői formulákba foglalta 
az időszak filozófia eszmélkedését. 

Az ész és szív csendes feszültségében megjelölt lélek tanán (5.-6. sor) kívül két mozzanat 
külön tárgyalást kíván: az egyik a Lenni? vagy nem lenni? híres hamleti kérdése, a másik az 
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embernek a lények láncolata doktrínájából következő helyzete ég és föld, angyal és állat 
között. 

A hamleti kérdés itt nem abban az értelemben szerepel, mint Shakespeare-nél. Ez a defor-
málás figyelmet érdemel. (Hamlet a tűrhetetlen élet elől a halálba menekülés perspektíváját 
mérlegeli, s egyáltalán nem veti fel a halandóság s halhatatlanság kínzó ellentétének problé
máját.) Csokonai átveszi ugyan a kérdést, de metafizikai irányba élezi ki, episztemologiailag 
más és tág területet nyitva meg a hamleti töprengés előtt. Nem az erkölcsi imperativus jelenik 
meg előtte, az élet fenntartására vonatkozó döntés követelménye, hanem a megfejtendő 
világnézeti és ismeretelméleti probléma. Poétikájának különösségére vall itt a %ake.7tá rá xaXa 
nak mindezzel kapcsolatos könnyed megfogalmazása, „-kérdések kérdése, Mellynek nehéz, 
kétes, szép a megfejtése", mintha Babitscsal (Örökkék ég a felhők mögött) vagy Babits elé 
mondaná ő is: „Ami szép, az nehéz, az anyag ellenáll, s az én lelkem csüggedései és indulatai..." 

Nem tudjuk, honnan ismerte meg a Hamlet e mondatát, magát Shakespeare-t. Kazinczy 
fordítása megfordulhatott a kezében, s nem valószínű, hogy Voltaire-t forgatva, a Lettres 
philosophiques híres monológfordítása elkerülte volna a figyelmét. Minderről azonban külön 
vizsgálatok szükségesek. 

Ami az ember antropológiai helyét illeti, az alaphelyzetet a lények láncolatának doktrínája 
jelölte ki (a lények láncolatára Csokonainál s irodalmunkban ld. tőlem: Az Estve és Az Álom 
keletkezése in: Az Estve és Az Álom, 1970, 231—235.). George Gusdorf szerint már William 
Pettynél, a XVII. század végén, megjelennek az antropológia önállósítására irányuló törek
vések (s amelyek csak Csokonai korában, Buffon, Blumenbach és Goethe idején vezettek 
győzelemre), s ezek szerint az embernek már nem volna egyszer s mindenkorra rögzített helye 
a kozmoszban, hanem egy "közbeeső" zónája, ahol az emberiség kifejlődhet, „en prenant 
ses distances par rapport au régne animál, pour se rapprocher des esprits supérieurs tels 
que les concevait la représentation traditionelle. La zone anthropologique apparait comme 
un segment de l'échelle des étres, et peut-étre une troisieme échelle, entre l'échelle inferieure 
et l'échelle supérieure; un droit d'initiative en matiére de civilisation est reconnu comme 
caractéristique de l'espéce humaine... Le Heu propre de l'homme se situe entre l'ange et la 
béte, mais il appartient á l'homme de marquer sa place en prenant ses distances par rapport 
ä Tun et ä l'autre." (Georges Gusdorf: Les sciences humaines et la pensée occidentale. V. Dieu, 
la nature, l'homme au siécle des lumiéres, Payot, Paris, 1972. 361.). Csokonai szó szerint azt 
mondja én angyal meg állat —, amit Gusdorf az irodalom alapján foglalt össze szemléletesen. 
De Csokonainál már a bevezető rész első szakaszában érezhető a sajátos gravitáció a létezők 
láncolata felső részének kiküszöbölésére. A vagy csak por meg pára kijelentés (a bibliás reminisz
cencia mellett is) újabb tudománytörténeti álláspontra is, újabb gyanúkra is vall, melyek 
túl vannak Petty XVII. század végi felfogásán és Csokonai antropológiai töprengését inkább 
a XVIII. század közepének európai gondolkodásával rokonítják. Gusdorf szerint Richard 
Blackmore már az 1710-es években kijelenti, hogy a felsőbb lánc lényei nem ítélhetők meg a 
természetrajz felől, azok a vallási képzetek közé tartoznak. Az embert nem lehet az angyalok 
„fajaival" összehasonlítani. „L'Équateur humain correspond a une ligne de rupture épistémo-
logique. Tout se passe comme si l'échelle des étres perdait sa partié supérieure; ou de moins 
les deux parties de l'échelle relévent de deux types différents d'intelligibilité; ä la hauteur de 
l'homme s'achéve la gradation de la science positive, au-dessus de l'homme s'ouvre la per
spective de la foi; science et foi constituant deux rapports au monde spécifiquement dissemb-
labes [...] Linné et Buffon s'appuient sur le schéma hiérarchique de l'ordonnancement des 
vivants, mais ne se hasardent pas en dehors du domaine terrestre; leur propos est de dresser 
l'inventaire de la création [...] Arréter ä l'homme la chaine des étres, c'est rattacher l'homme 
a cet ordre animál dönt il est le couronnement. Le principe de continuité justifie une enquéte 
comparative sur les similitudes et les dissemblances entre animaux , supérieurs" et „inferieurs" 
(Gusdorf, 367.)." Csokonai a boldogság tekintetében fogja az embert az állathoz mérni s csak 
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bizonyos fokig képviseli — amennyire a hitvita s temetési alkalom körülményein erőt vehet 
meggyőződése és útkereső vagy lázadó indulata — azt a tudománytörténeti álláspontot, 
melyet Gusdorf a lélek halhatatlansága tekintetében így ad vissza tömören: „L'homme était 
apparenté ä la hiérarchie des esprits transcendants par son „äme", incorporelle; cetté äme 
n'entre pas en ligne de compte dans le cas d'une zoologie comparée, qui confronte l'homme 
avec les animaux, dépourvus, par hypothése, de ce principe immatériel" (uo.). 

Csokonai nem ír összehasonlító zoológiát, de arra sem vállalkozik, hogy a léleknek a terem
tett létezők láncán túli rokonságából keressen érvet a halhatatlansága mellett; az állatvilággal 
való keserű összehasonlítás ezért erősítette meg elmélkedésének alapirányát, mely az emberi 
cselekvés, etikum értékelése és a rossz problémája felé fordult. De valamiképp már túljutva 
azon a pozíción, melyet Young, Pétzeli Yungja így foglalt össze: „Szükség, hogy meg-valljuk, 
hogy az ember rész szerént halandó, rész szerént pedig halhatatlan, vagy pedig a' lántz el
szakad ő benne, 's egygy igen nagy üresség marad a' teremtéseknek lajtorjájában" (I. 269.). 

Nem véletlen tehát, ha az első rész első szakasza közvetlen előzményének azt a költeményt 
tartjuk, amelyikben az ember lebukik az égből s önmaga megismerésének kötelességére ébred: 
Az ember, a poézis első tárgya címűt. „A főidnek aljáról felemelkedem; A felleg e lnyel t . . . ", 
de a „Merész halandó"-t, a „lelkesedett iszap"-ot felelősségre szólító hang — „ki vagy, miért 
vagy, hol lakol? és kinek / Szavára mozgasz? s végre mivé leszel?" — letaszítja az égből a 
felemelkedettet: 

Mint lenge párák éjjeli csillaga, 
A tágas éther mennyezetén alól, 

Sebes bukással főidre hullván 
Csak csupa por, hamu lett belőlem. 

A terminológiai egyezések (iszap, III. sár, pára, por) is figyelmet érdemelnek. A lélek halhatat
lansága I. részének első szakaszában a S mikor a mozgó sárt az égig emelem kezdetű rész azonban 
a drámai bukás helyett a kettősségre, a kétféle lét közti vívódásra helyezi át a hangsúlyt. 
[Hasonló felemelkedés és az alacsonysághoz való visszatérés olvasható Bessenyei Pope utánt 
készült Az embernek próbája 545—556. sorában (ld. Harsányi István kiad. Bp. 1912. 48.): 
Eredj tsudállatos teremtés a'merre / Okosságod r a g a d . . . . / Menj-fel istenedhez ditsőült 
Egébe / . . . S ha gondolva tetted illyen makatsságod / Szálj magadba végre, 's lásd alatsony-
ságod."] 

II. 1. Az első szakasz első négysorosának protasis-jellegét a második szakasz fejti ki, erre 
tartozik a drámai helyzet és feszültség megteremtése, melynek indulati töltését jelzi a hat 
kérdő mondat (a szakasz első felében) és a négy felkiáltás (a második felében), egy feltételes 
és ellentétező kötőszókkal (ha . . . ha . . . ha . . . miért? . . . azér t . . . de. . . de . . . ha . . . de . . . ) 
teli szövegben (a szónokias séma szentenciás-vitatkozó azilusára ld. Senteníia és picíura, in: 
Az Estve és Az Álom, 158—162). Retorizáltság, asszonanciák és alliterációk tekintetében ez 
a leggazdagabb strófa, a hangzásnak magas fokra emelésével s egy é —e zengésű hangzós séma 
váltig való ismétlésével. 

Ez a szakasz nem bomlik úgy négysorosakra, mint az első. A „miért kell remélni?" kérdésig 
tartó négy sor azonban némileg elválik a válasz soraitól, melyek maguk is kérdésekbe foglalják 
s így nyomatékosítják a feleletet és a 10. sorban érnek véget. Ott tehát, ahol a szakasz meg
feleződik. Pontosan a második félre esik, így örök semmiség? kezdettel, erős ellentétek közt 
hullámzó kifejtése az örök semmiségben megmaradás boldog, s az életre kelés örök halállal 
fenyegető boldogtalan perspektíváinak. Az a szakasz 10 + 10 sorra oszlik, a fordulat a l l . 
sorban, az örök semmiség-mk segítségül hívásával következik be. Az egymásra felelő rímek 
azonban áthullámzanak ezen a határon, mint ahogy azok a soron belüli asszonáncok és össze-
csendülések is, melyek jellegzetes zenei játékot alakítanak ki a szakaszon át. 
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Már a második sorban a lészek-re az élet é — e hangzása felel, s a továbbiakban az él — el 
tagok összecsendülése folytatja egy kimondatlan élet szó hangoztatását. 

élet bennem 
És ha el kell múlnom, mi szükség volt élni? 
Egy e/veszendőnek miért kell remé7ni? 

Az Azért? hogy ezer alliterálása, mint a baj, bu, betegség szókezdő &-inek egybehangzása alá
rendelt hangzós hatás az említett fontosabbik mellett, de megjegyzendő, hogy az ezer (baj) 
tudatos gradációs kezdet a 13. sor százszor (boldog)-jához és a 15. sor egyszer (van)-jához. 

A 7. sortól kezdődik, sorvégi vagy soreleji rímekkel is, az é — e — é hangzócsoport szüntelen 
zenéje. Magának a 7. sornak tulajdonképpen mind a négy utolsó szótagja visszacsendül 
(a menjek ige közbevetésével) a 8. sor második felében: 

rendeLÉSEM FELÉ 
MÉG SE MENjek BELÉ 

• 

és a 9. sor kezdeti Légyek-jére a 10. sorkezdő Reményljek-\e rímel. Azonban egész sorozata 
állítható össze az é— e — e hangzós csoportoknak. 

Vágyakozzam dicsőbb rendeLÉSEM FELÉ 
Egy méltóbb országba, s MÉGSE MENjek BELÉ? 
LEGYEK, hogy szenvedjek? s bánjam LÉTEMET? 
ReMÉNYLJEK, DE ez is gyötörjön engemet? 
így örök semmiség! óhajtlak TÉGEDET, 
Vedd vissza MÉHEDBE vexált gyermekedet. — 

A ki nem ízlelte még meg az ÉLETET! 
De ja j ! a ki egyszer van ÉS KEZDETT lenni, 
örök halál annak semmiSÉGBE MENni. 

De az ÉLET BENnem mihelyt szikrát vetett, 
. . . 

A húsz sorban tízszer fordul elő ez az é — e — e csoport, sajátos zenéjével! Emellett a 
Vedd vissza méhedbe vexált gyermekedet v-inek alliterálása, vagy a Boldog! százszor boldog-nak 
a De jaj a ki egyszer-rel kialakított ellentéte, de még az a merész homofónia is, mely a 17. és 
18. sor első részeinek magánhangzói közt tapasztalható: 

Ha nem levek vala, e nagy jót nem tudnám, 
S a nem esmért halál karjain aludnám: 

mellékesnek tűnik. Csokonai a rím zenéjét kitartóbban zengeti azzal, hogy a sorvégit csendíti 
fel újra a következő sor elején vagy a vége felé (már rímre váltás előtt). 

Talán nem merész e mögött az e — e — e magánhangzós asszonancia mögött a költemény 
vezérszavának, az élet vagy lélek szó hangtestének továbbcsengését fednünk fel. 

II. 2. Ezt a következtetést megerősítheti a versszak két legfontosabb előzménye. Az egyik
nek címe is Léthe (1801) [mint az élet anagrammája] és nyilván a lélek halhatatlansága elő
készületeihez tartozott — szenvedély telén vallomástétel a megsemmisülés vágyáról: 
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Hol vagytok, óh Léthe nyugtató partjai, 
Nemtudás, nemérzés csendes határai! 

Te, aki másként is, akármeddig élünk, 
Holtunk után mindent elfelejtetsz vélünk, 
Nyilj meg, áldott vidék, s megszánván engemet, 
Fogadd bé előre megfáradt lelkemet. 

A másik a Kotzebue után fordított A kétségbeesés utolsó szakasza s vége: 

Megegyeztem-e én plánumod titkába, 
Teremtésembe s az élet kínjába? 

Jó lesz-é kijönnöm a semmi méhéből, 
A magam-nem-tudás boldog éjjeléből, 
Hogy itt lassan-lassan gyötrődjem, s egészen 
Az újabb-újabb kín végre megemésszen? 

Óh! hát kegyelemért kell-é ott koldulnom, 
Ahol a tartozott jusshoz szabad nyúlnom? 

Adós vagy énnékem halhatatlansággal, 
Nézd, kívánom tőled nyugodt bátorsággal. 

II. 3. Említettük, hogy bár e részlet nem oszlik oly szabályosan négysorosakra, mint az 
első szakasz, megkülönböztethető az első négy sor (a válasz soraiig) s ezt a prozódiája is tanú
sítja: az első három sor 4/2 // 4/2 osztású s a negyedik mint 6 // 3/3 osztású zárja le azt az 
első egységet. A második, mint láttuk, a tizedik soron végződik, de érthető, hogy ezen belül 
ott, ahol a kérdés nyugtalanabbá válik, ahol háromszor fordul elő kérdő mondat két sorban: 

Legyek, hogy szenvedjek? és bánjam létemet? 
Remény Íj ek, de ez is gyötörjön engemet? 

mindkét sor a 3/3 // 3/3 osztással válik el attól a megelőző négyestől, melyn ek első (a szaka
szon belül 5.) és utolsó (a szakaszon belül 8.) sora egyaránt 3/3 // 4/2 osztású. Van tehát itt is 
bizonyos rejtett tendencia négyes csoportok kialakítására, ezt sejteti különben a 11. sorbeli 
képletnek megismétlődése a 14. sorban (3/3 // 3/3). Azt a hullámzást pedig, mely a 15. sortól 
erősödik fel, két soron át (15., 16.) a 4/2 // 4/2 formájú tagolás, a következő sorban (17., 18.) 
a 4/2// 3/3 osztású követi nyomon, hogy az utolsóelőtti sorban (19.) a 15.—16. sor képlete, 
az utolsó sorban (20.) pedig a 17.—18. soré térjen vissza lezárásul. Ez a lebegve kiegyensúlyozó 
sorváltogatás a vita csendesülő hullámainak kísérője. 

II. 4. Csokonai olyasfajta érvvel kezdi vitáját, mely hasonlít Voltaire-éhez a Traité de 
métaphysique-ben (ez korábban nem jelent meg, Csokonai semmiképp sem ismerhette, csak 
mint analógia érdekes), f existe, donc quelque chose existe. Si quelque chose existe, quelque chose 
a donc existe de toute eternité (Chap. II.). Ha most vagyok, látom, mindég is kell lennem. Csakhogy 
ezt a lét fennmaradásáról szóló érvet mindjárt egy finalísta meggondolás keresztezi (És ha 
el kell múlnom, mi szükség volt élni? Egy elveszendőnek miért kell remélni?), mely 
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azonnali megkerülése az okoknak és feltételeknek; azok helyett ami célból? mi végett? kérdések
kel a költő máris az élet értelmét firtatja, hogy azonnal az etikai területre lépjen át. Leginkább 
e ponton találni kétesnek is — mint az első szakasz első négysorosában írta — a kérdések 
kérdésének megfejtését, mely most és itt már kezd hasonlítani Hamlet töprengéséhez — a 
metafizikai kiindulásból (1. szakasz) az erkölcsi kérdéshez kanyarodik el a költői gondolat
menet, azonnal előlegezve is egy szikrányit abból a forrongó etikai problematikából, mely 
a poéma második részének lesz legfontosabb témája. 

Valójában nem a halhatatlanság, önmagában véve, izgatja a költőt. Az ezer baj, bu, betegség 
között-i lét, mely egyben a számkivetett és az üldözött perspektívájából telik meg rosszal s nyer 
szubjektív konnotációt, áll előtérben, a menekülő ember, aki a bajaira a halhatatlan lélek 
túlvilágán, egy méltóbb országban nyerhetne kárpótlást, ha nem merülne fel a költőben azonnal 
a kétség: nincs halhatatlanság, s így túlvilági jóvátétel sincsen. A Reményljek, de ez is gyötörjön 
engemet már itt Berzsenyi A temetőiének tanulságát előlegezi, szélesebb, rendszeresebb össze
függések között. Semmit sem bizonyít a költő, minden feleletet kérdésekben bujtat el, kivéve 
az örök semmiség-re vonatkozó állítást, s ha mindez egyfelől a világban uralkodó rosszra, 
az etikai problémára téteti a hangsúlyt, másfelől kiforgatja eredeti bizonygató jelentéséből 
a remélem, vágyom állítmányokat, pontosabban: elveszi finalisztikus értelmüket (azért remélek, 
azért vágyakozom el, hogy legyen túlvilági kárpótlásom) és visszaállítja kauzális jelentésüket 
(azért remélek, azért vágyakozom el, mert rossz a világ). A kérdésbe rejtett válasz: Azért? 
hogy... Vágyakozzam dicsőbb rendelésem felé, Egy méltóbb országba, s még se menjek belé? két
értelmű még, a méltóbb ország a vágyott jóvátételtől feltételezett s csak a rossztól való mene
külés ébreszti e vágyat, de a kétértelműség is megszűnik néhány sorral alább, amikor — érzel
mileg mindenesetre — a hitetlenség válik erősebbé s a szaporázó kérdések 3/3 // 3/3-as sorait: 

Legyek, hogy szenvedjek? és bánjam létemet? 
Reményljek, de ez is gyötörjön engemet? 

már a tagadás, a megsemmisülés dacos akarata váltja fel: 

így örök semmiség! óhajtlak tégedet, 
Vedd vissza méhedbe vexált gyermekedet. — 

Aligha véletlen, hogy épp ezen a ponton, amikor — híven az első szakasz első négysorosá
hoz — még több mélységeknek mélyére talál a költő, vagyis a tagadás indulatával foszlatja szét 
a megelőző reménykedés állapotát, a Prédikátor könyvé-nék már máskor is felhasznált szöve
gére hangolja át mondanivalóját; a 

Boldog! százszor boldog, aki nem született 
A ki nem ízlelte még meg az életet! 

sorok a Dicsérem vala én először a megholtakat... az élőknek felette . . . De azután e kettőnél 
jobbnak láttatik vala az, aki még nem volt (Szent Biblia, ford. Károli Gáspár, Bp. 1918. Prédi
kátor könyve 4. 2—3. 568. 1.) szövegével csendülnek egybe. 

Ez a hangbeli átjátszás természetesen nem csak Csokonai szövegének vonása, általánossá 
vált az a biblikus, erkölcstani s főleg a lélek halhatatlanságáról szóló írásokban. Hármat 
legalábbis ki kell emelnünk közülük, mint olyanokat, melyeket Csokonai minden bizonnyal 
olvasott s amelyek legalábbis azt bizonyítják, hogy Csokonainak drámai megfogalmazása 
minden eredetiségével is egy a költészetünkben már elterjedt motívumkészletből vált ki, egy 
már viszonylag magas fokon állt tudós meditációnak költőiséget transzformálta a maga ihlete 
szerint. 



Az egyik, az életben való gyötretésnek, az utána semmivé válásnak és a születés haszon-
talanságának motívuma (ld. Csokonai e sorait: És ha el kell múlnom, mi szükség volt élni? 
stb. Boldog, százszor boldog, a ki nem született stb.) Édes Gergely Természet' könyve avagy 
az a' Természetből kimerittetett betses Halhatatlanság ... (Kassa, 1793) című poémájában (a 75. 
lapon) így merül fel: 

E' bajos életbenn nyilván gyötrettessen 
'S majd az élet utánn semmivé tétessen? — 
A' Fő Jónak ebben mi gyönyörűsége 
Volna?. . . 

No! — boldogtalan nép! — megesett igy nékünk 
Holott nints világonn semmi menedékünk. 
Jobb volt volna tehát nem-is születtetni, 
Vagy tsetsemü korbann már el-temettetni, 
Sem mint a' kegyetlen Zebaoth' kezébenn 
így nyögni embernek egész életébenn! 

Vagy pl. a gyötörtetésből álló élet reményének (Csokonai: Azért? hogy ezer baj, bu, betegség 
között, Mint egy számkivetett és mint egy üldözött Vágyakozzam dicsőbb rendelésem felé, 
Egy méltóbb országba s még se menjek belé?) megcsalatása Édes Gergelynél: 

Hogy ezek [t.i. évek] java-is lévén nyomorúság 
Fárattság és terhes gond, bu, sanyaruság, 
A'midőnn el-múlnak tőlünk reménytelen 
Testünk semmiségbe repüljön hirtelen? 

E világra tehát tsak azért szülessünk 
Hogy innét azonnal viszsza űzettessünk? 

Nem kevésbé közel áll Csokonai megfogalmazásához az a meditáció is, melyet ugyancsak a 
földön való számkivetettségről, a halálba való visszavágyásról, a születés haszontalanságáról 
olvashatunk — többek között — Csokonai volt mesterének, Kováts Józsefnek A' vallás című 
poémájában, 1798-ban (A' vallás avagy Az iffjabb Racinnek a' vallásról irott munkája, 
mellyet magyarul szabadabb versekbe foglalván kiadott Kováts Jósef . . . ) . Itt a Második 
Ének főleg a lélek halhatatlanságáról szól. (Idézeteink az 56., 66—67. lapról valók). 

Ha minden jóm volna nékem a'mi hamar múlható, 
A' semmiből mért hitt volna ki ama' Mindenható? 
'S ha egy örök 's jobb életet várok én haszontalan, 
Miért adott olly szívet melly arra vágy mint untalan? 

Látom ugyan, hogy Tronusonn ül a' Bűn 's uralkodik, 
Az ártatlan Virtus szenved, porban nyög 's fohászkodik. 

De lám büntet [t. i. isten] 
E' föld mérő számkivetés 's lakásommá mért tette, 
Mi, és miért vagyok? De jaj, mennél jobban keresem 

(vö. Az ember, a poézis első tárgya) 
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Ezt az Igazságot, annál több zűrzavarba esem. 
Élni 's magát nem esmérni, egy legkínosbb gyötrelem. 
Szánj meg halál! a' semmibe vígy vissza 's tégy jól velem\ 
. . . . 
Örökre elveszszen az a' Nap, és légyen átkozott, 
Mellybe mondták az Atyámnak, hogy gyermeke származott. 

Legsűrűbben azonban abban a könyvben találkozunk A lélek halhatatlansága nem egy s ide 
is vágó eszméivel, melyet Csokonai sokra becsült s igen alaposan olvasott, asszimilált is, Young 
Péczeli fordította Éjszakái-mik. első kötetében (Yung' Éjtzakáji és egyéb munkáji mellyek 
magyar nyelvre fordíttattak Pétzeli Jó'sef Rév-Komáromi Prédikátor által, Győr, 1787). 

Érdemes figyelmeztetni arra, hogy Csokonainak e sorai: És ha el kell múlnom, mi szükség 
volt élni? Egy elveszendőnek miért kell remélni? ... még se menjek belé? Legyek, hogy szenved
jél ... százszor boldog a ki nem született... Young-Pétzelinek oly mondataival rokonok, melye
ket az Éjtzakák magyar költője a vallástagadó ajkára adott! 

Óh ha igaz az, hogy a' semmibe kell viszsza-térnem, a'mellytől irtózom, mitsoda kéttségbe-való 
esés ragad-meg engemet? Mitsoda rémitő képzelődések . . . Egygy jövendő életnek boldog remény
sége vígasztalt eddig engem' az én bánátimban. De látom, hogy ez a' jövendő élet semmi! nem maradt 
hát nékem a' jelen-valónál egyéb, hogy itt szenvedjek . . . Mi szükségem volt születtetni, hogy bol
dogtalanul éljek, 's a' semmibe viszsza-essek (I. köt. 327—329.) 

Vagy: 

Csokonai: 
• 

Vágyakozzam dicsőbb rendelésem felé, 
Egy méltóbb országba, s még se menjek belé? 

Pétzeli-Young: 

Hát csak azért gazdagitád s' szépitéd-fel a' főidet, 
hogy . . . az ember . . . fohászkodjon a' bol
dogságnak képe után, mellyel soha nem 
bírhat? 

(334. 1.) 

A lélek halhatatlansága I. részének ez a második szakasza ezekkel az analóg s keletkezésének 
feltételeit meghatározó szövegösszefüggésekkel együtt, mint egy szemnyi kristályban kom-
pendiálja s előkészíti a II. rész (Okoskodások, érzések) 3. szakaszától kezdődő hatalmas, a 
Probleme du mal etikai körében mozgó meditációt, majd a rákövetkező lázadás mozzanatát, 
és még távolabbról annak a döntésnek nyújtja néhány alapterminusát, amelyet a IV. részben 
Confucius elmélkedésében találunk meg mint a költő világképével leginkább megegyező 
ideológiai vallomást. 

III. 1. A harmadik szakasz a lelki állapot, a pszichikai helyzet kettősségének kifejtése, s 
ennyibenaz első szakasz második négysorosára, a paraphrasisra mutat vissza. Ott tételszerűen 
írta le a költő az egymással küszködő érzelmeket, itt egy metaforikus leírás képének ellenté
teiben mutatja meg azokat, barokkos drámaisággal. Mindjárt kezdetekor a lenni? — nem lenni? 
kérdését ismétli meg Létei!... Nem-létei formában, továbbra is kétértelműén kezelve a lét 
fogalmát (mert mennyország ezer ínségbe is, tehát a lét nemcsak a halhatatlan lét szinonimája-
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ként, hanem a földi, valóságos értelemében szerepel, mintha azt mondana a költő, hogy a 
mennyország a földön van, még ha nyomorúságos is a földi élet) és ezt a kétértelműséget kom
plikálva a pokol oly képével, mely tk. a káosz, az elemek kavargása és bomló-bontó munkája, 
és a mennyországnak konvencionális, csillagvilágon túli képével. Bonyolítja mindezt virágzó, 
de döntésre váró életének valami tenger középi szigetre, kőszikla tornyá-ra képzelésével. A káosz
ból kinyúló, csontvázéra emlékeztető sárga balkéz — ez a barokk reminiszcencia — minden
esetre erősebb érv a pusztulás mellett, mint a mosolygó csillagok biztatása a lélek halhatat
lanságára vonatkozólag. 

A szakasznak mélyebb értelme nem is a testi lét s a lelki halhatatlanság vitája — látnivaló, 
hogy a költő csak a testi halálban s a földi lét értékelésében bizonyos, nem pedig a lélek hal
hatatlanságában. A középpontban, mint az élet szigetén felmagasodás és a partok felé kite
kintés, a várakozás metaforája igazolja, a költő egzisztenciális gondja áll, ugyanoly eltéréssel 
a főtémától, ahogy a második szakaszban is az etikai szféra felé eltérés vallott a személyesebb 
gondról, a mélyebb ihletről. 

Az egzisztenciális gonddal van összefüggésben a létei, élet szó magánhangzóinak visszazen-
gése más szavakból, folytatásaként mintegy a megelőző szakasz é-e hangzós effektusának: 

Leteli te mennyország ezer ínségbe is, 
Nem-létei! te pokol még nem érezve is! 
Itt állok virágzó éltem szigetjében 
Egy kőszikla tornyán, a hab közepében, 
Itt nézem partotok kétes messziség#, 
Az én tételemnek folyását vagy végét. 

Az első hat sor után azonban egy oly négysoros részlet következik, amelyben a chaosz bőgő 
torkolatja a pusztulás képe, tehát nincs helye a létei, lélek típusú hangfestésnek. Ez azonnal 
visszatér, mihelyt — az utolsó négy sorban — remény nyílik a lélek előtt: a rímek a lélek és 
élek szavakban csendülnek ki. A lételem-xe az elementum rímel. Mindazok a sorok, melyek a 
többinél inkább vonatkoznak a költő szubjektív helyzetére, nyugtalanabb 3/3 // 2/4 osztásúak 
(3. sor: Itt állok . . . , 5. sor: Itt nézem . . . , 7. sor: Alattam . . . , 9. sor: S varázsló bal kezét sárgán 
nyújtván felém). Ettől sem szűnik meg azonban az a nehézkesség, melyet a negyedik ütemben 
túl gyakran (kilencszer, szemben az előző szakaszokbeli kettő-hárommal) előforduló négyszó
tagosok jelentenek. 

III. 2. Az elemek puszításának kitett élet úgy képzik meg a költő előtt, mint a tengeri vihar 
ostromolta magányos sziget, chaos bőgő torkolatjá-tól fenyegetve, végzetes pillanatban, me
lyet minden átmenet nélkül vált fel a derülés és remény motívuma. E kép régóta használatos 
Csokonai költészetében, de mostanra kezd esztétikailag elmélyülni, pusztán leíróból szub
jektív lírai elemmé változni át. 

Az elemek viharának s a rákövetkező derülésnek képét egy sor apokaliptikus tárgyú köl
teményében festette meg. Először az Exundatio aquarum című propositiós versében (a szelek 
felzavarják a tengert, fenékig kavarják, Mert itt van a halál... De majdan végtére, Sokak kéré
sére Megszán Juno bennünket, Vizeket oszlatja, S a földet szárasztja, Helyrehozza kedvünket), 
majd a Ventus describitur című hasonlóképp propozíciós versben (itt a hajótörés fenyeget, 
Hajósra már halál sárgája ráüle, Benne minden végre egészen meghüle, majd a hirtelen átmenet: 
De ha kedvező szél kezd szépen lengedni, Akar a haragos tenger is engedni), leginkább azonban 
A tengeri zivatar és A tengeri háború című költeményeiben, ahol leghevesebb az elemek harca, 
a bús tenger torka elnyeléssel fenyegeti a hánykódó hajót s ahogy A tengeri háború-ban olvasni, 
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A halál kevélyen nyargal a habokon, 
Nyilait ordítva szórja el azokon 
Az irtózás véle, a kék rettegéssel, 
A sárga félelem- s kétségbeeséssel, 
Denevér szárnyakon repdesnek itt széjjel, 

Villámlás és dörgés után azonban Neptunus mindjárt rendet teremt Eolus szelei között és 

Szakadoz a felhők setétes kárpitja, 
Az elzárt egeknek kékségét megnyitja. 

Az egy kőszikla tornyán, a hab közepében féléhez igen hasonló kép fordul elő Pétzeli-Young 
Tizedik Éjtzakájájában is (I. 278. 1.): Hát e' tenger keblébe, melly bennünket ragad minek-elötte 
bényelettetnénk, nem találtatik-é valamelly kőszikla, a' hol a* megrémült ember egygy-nehány 
szem-pillantásig lélekzetet vehessen? meg-tekínthesse az ő állapotját, 's bátorkodjon úgy gondolkozni, 
hogy talám van annak valami oka hogy ő születtetett? 

A lélek halhatatlansága elején a régi, apokaliptikus tengeri vihar-kép azonban már a kő 
(torony) és sziget-menedék képzetének egy szubjektívabb, lírai változatával kombinálódott 
össze, éspedig azzal, melyet először A tihanyi ekhóhoz-ban olvasni (Itt egy kőben helyt fogok, 
S e szigetnek egy szögében ... Ember és polgár leszek) s amely barokkos-rokokó szcenirozássá 
szélesült ki Az utolsó szerencsétlenség-ben. Itt az óceán fenyeget elnyeléssel, a szigeten kővár 
emelkedik (de az a törvény bújnyikvára!) s a költő végül — miután a kővár ledől — elérkezik 
a boldogság szigetére: Már kétségem tört hajója A zöld parton nyugszik már. A sziget-képzet 
a fenyegetettséggel, az elemek közti hánykolódással s a remény váratlan kiderülésével együtt 
legtisztább formáját végül a Tüdőgyuladásomról-ban nyeri el — ennek előkészítője A lélek hal-
hatatlanságabeh változat. A semmi más versekben is a tó-val asszociálódott: A semmiség 
örök tavába ... (Fillishez), a chaos pedig a semmi szinonimájaként fordul elő: mind a setét 
Chaósz ölébe dűlnek (Újesztendei gondolatok); a befaló Chaósz (Virág Benedek úrhoz). 

IV. 1. Az I. rész utolsó, 4. szakasza részint visszatérít a kezdéshez, de úgy, hogy — mint Cso
konai írja — a most őbenne elgondolt és átérzett tanulságok már az „örök létei" érzései, a „hal
hatatlanság" kezdetei. Nehéz eldönteni, hogy a III. szakaszra vagy az összes megelőző stró
fának költői eredményeire vonatkozik-e ez a kijelentés, vagy inkább arra, ami ezután követ
kezik: a „csuda valóság"-ként felfogott lélek különös erejének sugallatára. Az 5. sorban ugyanis 
az „Ési te" kezdet oly másik izületet és pedig hosszan, a strófa végéig tartó költői pszichog-
ráfiát ndít el a lélekhez szóló invokációval, ami mást jelent a megelőző sorok („A halhatat
lanságkezdeti már ezek, A miket most bennem gondolok s érzek!") értelméhez képest. Sőt, 
a strófának éppen ez az első négy sortól formailag is elkülönített része (az 1. sor 3/3 // 3/3 
osztása tér vissza a 4. sorban, míg a továbbiakban ilyen különválaszthatóság nem mutatko
zik, kivéve a 13—16. sorban bekövetkező finom hullámzást: 13. sor: 4/2 // 3/3, 14. sor: 3/3 // 
2/4,15, sor: 3/3//4/2,16. sor: 3/3//4/2) azt mutatja, hogy a költő szándékosan indított el újabb, 
s az egész bevezető, I. részt filozófiailag a legmagasabbra emelő gondolatmenetet. S ha ez a 
gondolatmenet nem vonja is éppen vissza annak a kijelentésnek érvényét, hogy „A halhatat
lanság kezdeti már ezek", mégis oly mélyre vezet a léleknek — ábrázolt energiai nyomán 
következő — önvizsgálatában, oda, hogy „nézd meg ön természetedet: Meríts erőt abból s fejtsd 
meg lételedet", hogy szinte kétségessé válik: nem ezzel a felszólítással kezdődik-e el igazában 
a lélek mibenlétének és halhatatlanságának az az elemzése, mely a 4. szakasz elején álló naiv 
hitet is el fogja oszlatni. Szó sincs természetesen explicit ellentmondásról az első négy sor s a 
rákövetkezők között: csupán egy finom, alig érzékelhető hasadásról. 
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IV. 2. Feltűnő, hogy mily erősen hangsúlyozza a költő a léleknek azokat a logikai és megis
merő funkcióit, melyek az akkor még ismeretlen magyar terminusú szellem fogalmaiéhoz álla
nak közel. Ha kötőszóval kapcsolt igéket vagy felsoroló jellemzéseket alkalmaz, mindig az intel-
lektuális-megismerő-racionális funkció áll első helyen. „Ki önnön erődet vizsgálod, képzeled", 
„Te ki esmérni tudsz...", „Ki ítélni is mersz . . . " „Eszmélek, ítélek, vágyok, gondolkozók" 
és végül: „ . . .fejtsd meg lételedet" — ám ezek az első sorban álló s a megismerő funkciót kife
jező fordulatok mégsem nyomják el azokat az emocionális és akarati tényezőket, melyek majd
nem éppúgy részt vesznek a lélek tevékenységében, mint a megismerő mozzanatok. Jellemző 
pl. hogy — talán az egész bevezető rész hangulatához is igazodva — a 4. versszak első, érzést 
kifejező sorának (Oh, édes érzési az örök léteinek) kulcsszavai (érzés-létei) abban az ötödik vers
sorban ismétlődnek meg (És te, ki így érzed tulajdon lételed), amely pedig a megismerő és alkotó 
lélek öntudatának soraiba vezet át (vizsgálód, esmérni, ítélni stb.). S végül az akarati, az alkotó 
tevékenységet sem nyomja el — csak uralkodik fölötte — a megismerő funkció: mert az 
„önnön erő", s e következő sorok: „Hanem magad körül épitsz új világot, Majmolván a munkás 
mindenhatóságot; Te, ki által mozgok, növök és dolgozok... Te igazgatója e pormachinának" 
pontosan mutatják, mennyire tisztában volt Csokonai a lélek alkotó energiáival. 

A lélek működésének ez a nem éppen hagyományos (talán csak Pálóczi Horváth lélektaná
val találkozó) jellemzése egy nagyszabású és a Batsányi-féle, A franciaországi változásokra 
című versből ismert retorikus formula segítségével kicsendülő szerkezetben foglal helyet. 
Batsányinak híres „Nemzetek, országok . . . Ti is, kiknek ... Hív jobbágyitoknak ... Jertek, s 
hogy sorsotok ... Vigyázó szemetek . . . " szerkezete Csokonainál már A földindulás című (Cso
konai Vitéz M. összes versei, Szépirodalmi, 1956, I. 271. 1.) nevezetes versében megismétlő
dött a következőképp: „Király, vitéz, ki most egy harsogó szóddal Népeket láncolsz meg hatalmas 
békáddal; S te elmés tanácsos! ki ülvén kormányra, Egy plánummal zavart hánysz sok tartományra; 
Ti, kiktől rettegnek annyi sok nemzetek, E földindulásnak, ha lehet, intsetek" (s visszatért, halvá
nyabban, a Rhédey Lajos úrhoz című verse elején is), most pedig a „Te, ki által mozgok... 
Te csuda valóság.. . Te igazgatója a pormachinának. . . Szállj magadba" formában, már hal
vány összefüggést mutatva a régibb retorikus szerkezettel. Mindenesetre a Te megszólítás sza
porodása a 13., 16., 17. sorban éppúgy rávall a hangnem emelésére, mint a megszólított lélek 
tulajdonságainak fokozódására. Mert itt már „csuda valóság" ő, sőt „teremtett istene e kis plané
tának", amiből nem tudni, mi a több benne: az isteni-e vagy az égitest-szerű. 

IV. 3. Pillanatnyilag nem lehet eldönteni, mily stúdiumokból tette magáévá Csokonai a lélek 
működésére vonatkozó eme — A lélek halhatatlansága bevezető része 4. versszakában összefog
lalt — gondolatait. A bravúros összefoglalás — végre is csak 20 soros strófáról van szó, mely 
éppúgy következett a megelőző 14 sorosra, mint ez az őt megelőző 20 sorosra — a gondolat
rendszer kiérleltségéről tanúskodik, meg arról is, hogy a költő képes volt a 20 és 14 soros stró
fáinak váltogatásával egyre tömörebbé tenni stílusát. Oly kifejezéseivel pedig, mint „önnön 
erődet", vagy „magad körül épitsz" vagy „Majmolván a munkás mindenhatóságot", meg oly 
kontrasztjaival, melyek a pormachinát a planétával állítják szembe (megőrizve a korábbi vers
szakok döbbenetét vagyis az ég és por pl. első versszakbeli ellentétét), egyelőre nehezen megold
ható problémákkal állítja szembe a kutatót. Az egykorú magyar pszichológiai gondolkodás
nál ez mindenesetre több, merészebb és rendszeresebb. Lehetne gondolni Kant A tiszta ész 
kritikájában írt és a racionális és empirikus lélektanra vonatkozó fejtegetéseire (ld. A transs-
cendentális dialektika második könyvének első főrésze, A tiszta ész paralogizmusairól, A tiszta 
ész kritikája, ford. Alexander B. és Bánóczi J. Bp. 1891. 238—256.), de Csokonainak e most 
tárgyalt szövegei — annak ellenére, hogy más költeményében kimutatható Kant filozófiai 
fogalmainak konkrétabb hatása — mégsem hozhatók közelebbi kapcsolatba a kanti „belső 
érzék"-kel, melyet ő léleknek nevez, s amelynek megismerő funkcióit állítja előtérbe. 
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Csak annyi a tény, hogy a bevezető rész az ihlet és a stílus magaspontján hangol át a II. 
részbe, ennek is első sorába, mely: 

Tudom, hogy létedet nem lehet tagadnom 

az om-ok szélső, az et-ek belső rímeivel, az 1-ek és t-k pontosan elhelyezett alliterációival egyet
len egy tagot fog közre, a lehangsúlyosabbat: a nem-et „Nem lehet tagadnom" — mondja a 
költő. A stílus feszítettsége arra vall, hogy a költő számára ez a nemet mondás igen problema
tikus, erőfeszítéssel jár, s lehet — látni fogjuk még —, hogy állítás és tagadás eldöntetlen har
cává válik haláláig. 

József Szauder 
„DOUTES EFFRAYANTS ET ÉGAYANTS" 
(De la lre partié du poéme de Mihály Csokonai Vitéz, intitulé L'immortalité de Vámé) 

L'étude analyse la partié introductive du dernier grand ouvrage de Mihály Csokonai Vitéz, 
du poéme philosophique intitulé L'immortalité de l'äme (1804). Cetté partié de l'ouvrage est 
la Variante la plus évoluée, dans la littérature hongroise, du type de poésie ä sentence et eile 
représente le classicisme le plus múr de Csokonai. L'auteur examine d'abord les proportions 
d'étendue des strophes, leur rapport entre eux et au tout, puis il déconvre le rapport 
mutuel de leur contenu et il constate qu'ici ce n'est pas le processus continuel des pensées 
qui peut étre observé, mais plutőt le développement et l'approfondissement systématique, 
logique de tout le fii d'idées qui apparaít déjá dans la premiere strophe. Ainsi ce n'est pas 
une avance vers de nouveaux résultats de la pensée qui cause la tension de cetté partié du 
poéme, mais plutőt une Vibration au dedans d'un cadre philosophique déjá existant, un v 
et vient de la conscience entre les contrastes et les parallélismes, entre les dimensions et les 
directions, et ce qui cause l'effet dramatique du texte, c'est la richesse de forme des vari-
antes de phrase. Les caractéristiques du style du poéme (p. ex. le rőle particuliérement 
vigoureux des chiasmes) sönt en un rapport démontrable avec une Situation d'histoire d'idées 
qui est en connexion avec la théorie de l'échelle des étres. 


