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A LÉLEK HALHATATLANSÁGA ISTENFOGALMÁRÓL 

Csokonai költeményének gondolatmenete a „lények láncolata" antik eredetű, de még a XVIII. 
században is eleven és nagy hatású teóriájának kereteiből indul.' Az ember helyzetének leírása (ón lábai 
a sír szélére húzzák, de éteri szárnyai megnyitják számára a csillagok közötti teret; az „ég s a föld" 
között függ, nemes és gyenge, „angyal meg állat") a teremtés lépcsőzetes, az egyszerűtől az összetettig, 
az alantas anyagitól a magasrendű szellemiig húzódó elrendezettségének szkémájára vet éles fényt 
azáltal, hogy az embert e láncolat középső tartományába helyezi. 

A lélek halhatatlanságának első soraiban olvasható interpretáció azonban rögtön azt is megmutatja, 
hogy itt a fokozatosság harmóniája megbomlott és éppen ott történt a zavar, ahonnan a lépcsőzetesség 
roppant rendje származott: ha a Teremtő változatlan hatalomként ülne helyén a költő világképében, 
akkor aligha merülnének fel ama „kétségek", a Mindenható hagyományos hatalma alá rekesztve aligha 
vetélkedhetne az emberért az egymással szembeforduló anyagi és szellemi világ. Mivel a század 
tudományosságában az embernek a lények létráján jutott szegmentum körülhatároltságának és így 
önállóságának a megteremtése állt az előtérben - az ember felett levő szférát eleve a hit körletébe 
utalva az antropológia számára létesítenek egyre szélesedő episztemológiai mezőt,2 - a Csokonai által 
vázolt közbülső, a lenti és a fenti hatalom által közrefogott s drámainak nevezhető helyzet a scala 
natürae-elképzelésnek meglehetősen egyéni változatát tartalmazza.3 A versét kezdő magyar költő 
ugyanis nemcsak hogy megmarad a metafizika birodalmában, de mintha ezen kívül semmi más 
nem bírna számára jelentőséggel: az önmaga elé állított „lenni vagy nem lenni" kérdés az adott 
helyzetben csak az anyagi vagy a szellemi szféra közötti választás lehetőségét tartalmazza, arra kérdez, 
hogy az ember vajon melyik világhoz tartozik, de nem teszi lehetővé, hogy elfoglaljon egy olyan 
közbülső területet, amely a teremtésben egyedül az ő számára rendeltetett. Az antropológiának a 
XVIII. században egyre szélesedő tartománya a vers első részében voltaképpen ama „kőszikla 
tornyá"-nak felel meg, ahonnan a költő a mélyben az elementumok uralta „chaos bőgő torkolatát" 
látja, s ahová fentről, a reménység kárpitjai mögül előtűnő testvércsillagok mosolyognak le. A két 
birodalomnak a versindítás pillanatában teljesen egyenlő esélye van: vagy a halál, vagy az élet vár 
bennünket a földi életen túl, s ez a vagy-vagy helyzet az ember számára azért merül fel különösen 
drámai módon, mert az élet után következő, az életre rácsapódó nemlét szörnyű, szörnyűbb, mintha 
mindig a semmi lett volna. Csokonai nagy költői erővel ábrázolja ezt a feszültséget s ha mellékesnek 
tűnne is, mégis, fontos megjegyeznünk, hogy olyan feszültségről van szó, amely nyilvánvalóan az egész 

'A teóriáról az alapkönyv: Arthur LOVEJOY, The great chain of being. Cambridge (USA), 1942. 
Újabb elemzés: George GUSDORF, Dieu, la nature, F homme au siécle des lumiéres. Paris, 1972. 
282-298. A kérdéskör magyar összefoglalását és egyben a Csokonai-életműben való jelenlétének 
vizsgálatát 1. SZAUDER József, Az estve és Az álom keletkezése c. tanulmányában, in Az estve és Az 
álom. Bp. 1970. 220-269. 

2Vö. George GUSDORF, i. m. 355-423. Chapitre IV. L'anthropologie. Idézi és kommentálja: 
SZAUDER József „Rémítő s vidító kétségek" (A lélek halhatatlansága első részéről) c. tanulmányá
ban, in Az éj és a csillagok. Bp. 1980. 300-303. 

3 Csokonai költeményének indítása ebből a szempontból a Bessenyei György magához c. versben 
ábrázolt gondolkodói helyzettel van rokonságban. Vö. BÍRÓ Ferenc, A fiatal Bessenyei és íróbarátai 
Bp. 1976. 237-239. 
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költeményre érvényes, mivel a mű tulajdonképpeni tárgya hordozza, a „kérdések kérdése", amelyre a 
vers folyamán ki kell dolgozni a megnyugtató választ. E válasznak - a költemény indításának 
szellemében - azt kell tehát tartalmaznia, hogy az ember az anyagi világhoz tartozik-e vagy a 
szellemihez, ami magától értetődően válasz a lélek halhatatlanságának kérdésére is. 

A „philosophiának legrégibb és legfőbb tárgya" megfejtésére azonban - úgy tetszik - az olvasónak 
nem kell várnia a költemény végéig. Alig jutunk túl a gondolatmenet expozícióján, amikor a költő 
megsejteti, hogy a vagy-vagy milyen irányban dói el, s ahogy haladunk eló're az olvasásban, úgy enyhül 
sorról sorra és egyre gyorsuló tempóban a feszültség: a „testvércsillagok" a kősziklán meditáló költőt 
már előre is az örök létei édes érzésével biztatják. S valóban: az I. rész második fele a lélek 
„öntermészetének" megismerése jegyében áll, a költő számba veszi kvalitásait, s nagyon is szembeötlő, 
hogy mennyi magasrendű képességgel van felruházva az itt előbontakozó lélekfogalom. E képességek a 
versben szabályos fokozatot alkotnak: érzés, vizsgálat, ismeret, ítélet, s végül az „új világ építésének", 
azaz: az alkotásnak a képessége következik. Ilyen vonatkozásban az ember egyenesen az Istennel 
állítható párhuzamba - testünk, e „por-makhina" teremtett istenének nevezi, ami eredetére („terem
tett") és (istenivel rokon) szubsztanciájára vonatkozóan is a halhatatlanságra utaló jelzésnek tetszik 
csakúgy, mint az, hogy itt, az I. rész utolsó soraiban a lelket az ember „belé szállott" minőségének 
mondja. Annyi biztatást kapunk, hogy a feszültség a költemény I. részének végére szinte fel is oldódik, 
a folyamatnak azonban még távolról sincs vége. A lélek önálló szubsztancia-voltának tételezése ugyanis 
nem ezzel a metaforával - a „teremtett" lélek istene a test kis planétájának - jut a tetőpontra, hanem 
a következő, Okoskodások, érzések címet viselő II. rész elején, ahol a lélek tulajdonságai közé nyíltan 
megfogalmazva is bekerül a halhatatlanság: „Nem halhatsz hát te meg, óh nemes valóság . . ." 

A kérdést, amelyet a költő verse tárgyának tekint, s amelyet oly drámai erővel exponál, már 
lényegében a költemény elején megfejti - egyszerűen adottnak veszi a lélek halhatatlanságát. 

Erre a meglehetősen váratlan fordulatra azonban hamarosan újabb és még váratlanabb fordulat 
következik: az imént idézett sor folytatásából („Hacsak maga egykor a Mindenhatóság . . .") kiderül, 
hogy ez az adottság mégsem abszolút érvényű adottsága a léleknek - nincs ugyanis kizárva, hogy a 
Mindenhatóság a lélek lángjára fújhatja a „semmiség szelét". Csokonai tehát a lélek tökéletességét 
egészen a halhatatlanság birtoklásáig emeli, de ebben a pillanatban előlép az, akiről úgy tudjuk, hogy ő 
teremtette halhatatlannak a lelket, s akinek voltaképpen szavatolnia is kellene a halhatatlanságot, előlép 
tehát az Isten, csak a megszokottól alaposan eltérő szerepben: előtte és éppen általa válik kétségessé a 
halhatatlanság. Igaz: a költő a lelket a semmiségbe fúvó Isten képzetét „tán" még említeni is véteknek 
tartja, dehát ezt a vétket ő nemcsak hogy elköveti versében, verse jelentős részben pontosan erre a 
vétekre épül. Azt látjuk ugyanis, hogy az idézett istenképzet után mintegy kétszáz soron át köz
vetlenül e lehetőség jegyében folyik az elmélkedés - voltaképpen az egész vers egyik legfontosabb 
mozzanata e halálos hideget fúvó lény jelenléte. Igaz: a költemény ennek az Istennek a létezését 
mindvégig csak lehetőségként, sőt, képtelen lehetőségként kezeli, de hamarosan feltűnik az olvasónak, 
hogy ennek ellenére csak erről beszél, és másfajta, nem képtelen elgondolást szóba sem hoz. „örvend-
hetsz-é egykor, örvendhetsz-é annak, / Hogy halált mennydörögj egy halhatatlannak" - ismétlődik 
meg hitetlenkedő felkiáltásba burkolva a tétel még a II. rész elején, hogy azután a költő nyomban 
megkezdje a nyilvánvalóan téves elképzelés cáfolatát. E bizonyításról már első, futólagos o'vasásra is 
kiderül, hogy egyáltalán nem könnyű processzus, olyannyira nem, hogy a jelek szerint sokáig 
eredménytelen is marad, hiszen több, mint százötven sorral alább változatlanul fennáll a fenyegetés 
(„Istenem, ha szét kell csakugyan oszolnom . . . " ) , sőt, a költő fel is lázad az ellen az Isten ellen, aki 
így „kegyetlensége tárgyává" tette volna a vers alkotóját és vele az emberi nemet. Vagyis: a költemény 
második részének gondolatmenetét szinte végig a lélekre halált kiáltó Isten jelenléte alakítja, az az 
ellentét, hogy a lélek a maga minőségei szerint halhatatlan lenne ugyan, de ez a halhatatlanság kétséges, 
mert van rá esély, hogy az Isten maga pusztítja el. 

Az Isten e baljós lehetősége annyira különbözik a kereszténység hagyományos képzetétől, hogy 
joggal vetődhet fel a kérdés: vajon honnan került a költeménybe ez az előbb szinte csak véletlen 
ötletként felmerülő, majd egyre nagyobb szerephez jutó fikció? Ennek az Isten-fogalomnak a versbe 
való beléptetése A lélek halhatatlanságának fontos mozzanata s ezért közelebbi vizsgálata is jelentőség
gel bírhat a költemény értelmezése szempontjából. Az ötletadó olvasmány alighanem az a mű volt, 
amely néhány más motívummal is szolgált A lélek halhatatlanságát fogalmazó magyar költő számára: 
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Christian August Tiedge 1801-ben megjelent Uránia c. tankölteménye.4 A német költő versének 
gondolatmenete - bár szintén a lélek halhatatlanságáról szól - alapjaiban tér el Csokonai alkotásától, 
az azonosságok is többnyire azért érdekesek, mert fényüknél még élesebben tűnhetnek eló' a két 
költemény különbségei. Ennek lehet példája a szóban forgó motívum is. Tiedge-nek a kanti füozófia 
által befolyásolt, de a kanti logikától elég távol eső, meglehetősen rapszodikus gondolatfutamokból álló 
munkájában a hit visszaszerzése a tét s a kétség a lélek halhatatlanságát illetően újjászületik az Isten 
létezésének elfogadása után is.s Az esély, az Isten létezésének és így a lélek elveszésének az esélye 
azonban epizodikus marad s elég egyértelmű: ahhoz, hogy a Tiedge költeményében inkább csak 
retorikai lehetőségeket kínáló ötlet A lélek halhatatlansága gondolatmenetének átfogó mozzanatává 
súlyosodjék, Csokonainak az ötletben benne rejlő problematika iránti felfokozott fogékonyságára volt 
szükség. Ez a problematika jelen van a felvilágosodás eszmevilágában, s ha Csokonai fogékonyságának 
irodalmi forrásait pillanatnyilag nem is tudjuk azonosítani, a kérdéskörre való vázlatos kitekintés is 
segíthet bennünket abban, hogy jobban megkülönböztessük a magyar költő versében megjelenő 
Isten-fogalom különös vonásait és funkcióját. 

Ezt a kitekintést a XVIII. századi filozófia meghatározó alakjának, John Locke-nak a főművével, 
Az értekezés az emberi értelemről című munkával kell kezdeni. A IV. Könyv (Az emberi tudás 
területéről) 6. cikkelye levonja s egyben kifejti az addig követett gondolatmenet tanulságát: tudásunk 
szűkebb kört ölelhet csak fel, mint ideáink köre, mivel ideáink egymással való megegyezésének vagy 
nem-megegyezésének észrevétele - ez a tudás locke-i definíciója - meglevő ideáink jelentős részénél 
nem lehetséges. Itt hozza fel tézise igazolására a nevezetessé vált példát: „Megvan az ideánk az anyagról 
és a gondolkodásról, de talán soha nem leszünk képesek megtudni, vajon valamely pusztán anyagi lét 
gondolkodik-e vagy sem" [Dienes Valéria fordítása] - a Mindenható éppen úgy adhatta a gondolkodás 
képességét egy megfelelő elrendezésű anyagi szervezetnek, mint ahogy az is feltételezhető, hogy az 
anyaghoz kapcsolt gondolkodó (s anyagtalan) szubsztanciát. A kérdés - a gondolkodás ideája vajon 
valamely anyagi szervezet (Isten által adott) képességének az ideájával vagy a nem anyagi és gondol
kodó szubsztancia ideájával egyezik? - nyilvánvalóan eldönthetetlen, de ez az utóbbi lehetőség 
egyértelmű célzás a descartes-i bölcseletre, ahogy a gondolatmenet egésze is Descartes dualista 
rendszerének alapzatán támaszt repedést, hiszen éppen annak egyik pillérét, a gondolkodó szubsztan
cia létét teszi kétség tárgyává vagy legalábbis vonja ki az evidenciák köréből. Locke kérdésfelvetésében 
azonban több is rejlik, mint Descartes filozófiájával való polémia, mivel egy s igen lényeges követ
keztetés rögtön levonható belőle, nevezetesen: a lélek halandósága így nem jelenti az Isten hiányát -
ha a Teremtő a gondolkodás képességét tudta adni az anyagi szervezetnek (és semmüyen okunk sincs 
azt állítani, hogy nem tudta), akkor a „lélek", a gondolkodó minőség így valóban nem más és nem 
több, mint egyszerű képesség, amely megszűnhet a szervezet felbomlásával. 

Aki kétségbe vonja a lehetőséget, hogy a lélek megsemmisülhet, az az Isten mindenhatóságát vonja 
kétségbe, s arra vetemedik, hogy a Teremtő hatalmát korlátozza - noha gondolatmenete természetesen 
nem erre volt kihegyezve, Locke szikár okfejtésében ott lapul ez a paradoxon, s hamarosan rá is talált 
az, akinek szavánál a XVIII. században kevesek szava szólt hatásosabban: Voltaire állította előtérbe 
Locke művének ezt a mozzanatát s aknázta ki alaposan a benne rejlő lehetőségeket. Ismeretes, hogy a 
felvilágosodás nagy alakja angliai tartózkodása (1726-1729) során fokozatosan elfordult a descartes-i 

4 Urania, ein Gedicht in sechs Gesängen. A felhasznált kiadás: Deutsche National-LItteratur 135 Bd. 
Lyriker und Epiker der klassischen Periode. 2. Teil. (Die Dichter des Schillerischen Musenalmanach 
und der Hören) Herausgegeben von Max Mendheim. Stuttgart, é.n. 251-365. A két mű összevetését 1. 
TEVELI (Mauer) Mihály, Csokonai és Tiedge, EPhK 1900. 303-308. A tanulmány távolról sem meríti 
ki témáját, nem említi pl. az itt szóban forgó motívumot sem. 

5 A harmadik ének (Leben. Glückseligkeit. Wahrheit) első felében, az Isten létének belátása, a 
mindent átfogó élet tapasztalása után merül fel a teremtés urához oly közelálló ember esetleges végső 
elveszésének lehetősége (Und dieser Mensch geht dennoch unter? ), a halandóságnak ez az érzése 
valójában azonban csak háttér a halhatatlanság tudatának megnyilatkozásához s innen e konklúzióhoz: 
Unendlichkeit kann nur das Wesen ahnen /Das zur Unendlichkeit erkoren ist. (297) A kétség egy 
pillanatra előtör a negyedik ének (Unsterblichkeit) elején is (Doch fragt der Zweifel . . .), de néhány 
soron belül jön a végérvényes válasz: Vernichten kann der Gott der Liebe/ Vernichten kann der Gott 
des Lebens nicht. (309) 
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filozófiától (amelybe egyébként sem mélyült el nagyon) s szenvedélyes érdeklődéssel fordult az angol 
tudományosság, különösen pedig a beló'le kibontakozó bölcselet felé. A newton-i, clarke-i tanításokkal 
való megismerkedés mellett Locke ismeretelmélete jutott kiemelkedő' szerephez, s hogy az angol 
filozófus fó'művének éppen a szóban forgó részlete gyakorolt különös hatást rá, arról az angliai 
tartózkodás intellektuális naplójának tekinthető' Lettres philosophiques (1733) tizenharmadik levele, a 
Locke-ról szóló esszé árulkodik a legvilágosabban. A Sur Mr Lock6 a legveszedelmesebb és leg-
botrányosabb angliai levelek egyike volt, de egyike a legjellegzetesebb voltaire-i írásoknak is. A tétel -
aki tagadja az anyag gondolkodó képességének, az áme materielle-nek a lehetőségét, az korlátozza a 
Mindenható hatalmát - egyébként mélyen foglalkoztatta (tizennégy év alatt nyolcszor tért vissza rá az 
1730-as évek körül írt munkáiban)7 s talán éppen azért, mert a tudomány fejlődésének tendenciája a 
valószerűség elemét vitte bele a spekulatív gondolatba: a XVIII. századra az anyagnak egész sor olyan 
tulajdonságát fedezték fel, amelyről korábban nem tudtak - hátha ezek közé tartozik majd a 
gondolkodás képessége is? A legvalószínűbb azonban az, hogy a deista Voltaire ironikus bújócskát 
játszik a teológusokkal, de az is valószínű, hogy aligha tenné, ha valóban maga a kérdés (ti. a lélek 
halhatatlansága) aggasztaná - álláspontját jellemezve Jean Ehrard éppen a nevezetes tizenharmadik 
levél elemzése után állapítja meg, hogy a XVIII. században a materializmus nem volt szükségképpen 
ateista:8 Voltaire Locke-kommentárja valóban úgy mutatja, hogy ő hisz Isten létezésében, miközben 
egyáltalán nem biztos a lélek halhatatlanságában, s minden jel arra mutat, hogy nem is tartja fontosnak, 
hogy elérjen valamilyen bizonyosságot. René Pomeau Voltaire vallásosságának szentelt nagyszabású 
monográfiájában a Lettres philo sophiques szóban forgó cikkelyét értelmezve egyenesen arra a követ
keztetésre jut, hogy Voltaire a halandó lélek tézisének elfogadása felé hajlott, s amit mi esetleg 
bizonytalanságnak látnánk, az voltaképpen csak persziflázs.9 Számunkra azonban fontosabb meg
állapítani, hogy Voltaire oly módon fejlesztette tovább a locke-i kérdésfeltevést, hogy ami az angol 
bölcselőnél elvi lehetőség volt, az nála valóságos lehetőséggé alakul, s így ami Locke-nál a gondolat
menet egy mozzanata, az Voltaire számára voltaképpen a legfontosabb a locke-i filozófiából. Voltaire 
pozíciója éppen abban egyezik meg Csokonai költeményében található bölcseleti magatartással, hogy 
mindkettőjük számára az előtérben álló lehetőség az, hogy az Isten nem biztosítja a lélek halhatatlan
ságát. De ahogy a francia filozófus szuverén módon használta fel a szenzualizmus angol bölcselőjének 
ötletét, a magyar költp sem bánik másképpen a gondolattal s az első pillantásra az tűnik fel, hogy a 
nagy francia derűsen és fölényesen gúnyolódik a teológusokon, akik az Isten mindenhatóságát (önnön 
rovásukra) korlátozni akarják, a magyar költőt viszont láthatóan mély nyugtalansággal tölti el a 
lehetőség, hogy halálunk után lelkünk a semmiségbe oszolhat. 

Ez azonban csak az első pillantásra látszik így. Ha alaposabban körültekintünk, észrevehetjük azt a 
jóval lényegesebb különbséget is, hogy a Locke-nál szinte csak felvillanó s merőben heurisztikus célt 
szolgáló Isten-arc Voltaire nevezetes levelében tartósan szereplő fikcióvá válik ugyan, de önálló életet 
mégsem kap - végül is nem találkozunk annak az istenhivő materializmusnak a kifejtésével, amelyről 
Jean Ehrard szól, s amelyet a Sur Mr. Lock kétségkívül sugalmaz. Az anyagnak gondolkodó erőt adó 
Isten eszméjének így meglehetősen enigmatikus marad a szerepe a francia gondolkodó akkori eszmél-
kedésében - a jelek arra utalnak, hogy az äme materielle gondolatát Voltaire csak fegyverként 
használja a teológusokkal szembeni vitájában, az Isten - számunkra beláthatatlan - hatalmának 
érzékeltetésére s nem olyan fogalomként, amely köré fel lehet (és kell) építeni egy világképet. Ennek 
megfelelően érvelése is kétélű marad, hiszen abból, hogy az emberi ész nem elégséges a lélek 
halhatatlanságának bizonyítására, az a tanulság is következhet (s ott is van Voltaire szövegében e 
tanulság), hogy éppen ezért van szükségünk a kinyilatkoztatásra. Ö formálisan egy pillanatra sem 
fogadja el, hogy Isten nem törődik lelkünk túlvilági életével, Csokonai viszont - ha látszólag 
bizonytalankodva és szörnyülködve is, de - pontosan ebből a lehetőségből indul ki, s a lehetőség több 
száz soron át bizonyul elűzhetetlennek. 

6 Lettres philosophiques. Edition eritique par Gustav LANSON, Paris, 1937.1—II. 
7 René POMEAU, La Religion de Voltaire. Paris, 19692 225. 
8 Jean EHRARD, L'idée de nature en Frence dans la premiere moitié du XVIIf siécle. Paris, 

éji .I-II. 453-454. 
9 René POMEAU, i. m. 206-207. 
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A magyar költő ezek szerint mintha abban különbözne elődeitől, hogy versében ez az elképzelés 
önálló életre ébred és Isten elgondolható alternatívájává növekszik. 

Ez azonban nem így van. Mert ha az „ámulás" fogalmát oly nagyra értékelő Csokonai szívesen is 
borzongatta egy félelmetes Isten árnyának megidézésével közönségét, filozófusként teljesen más 
helyzetben van és nincs szó arról, hogy olyan világkép kialakítására törekedne, amelynek középpontjá
ban egy deus malignus fogalma áll. Az emberi lelket a semmiségbe fúvó Isten lehetőségének a versben 
való megjelenése természetesen nincs bölcseleti következmények nélkül: e lehetőség felmerülése itt 
azonban elsősorban arra alkalom, hogy nagy erővel kerüljön előtérbe az Istentől magára hagyott világ 
képe. Ez a vonatkozás Locke-nál és Voltaire-nél fel sem merült, ők polemikusán, meghatározott vita
partnerek (Descartes, teológusok) ellenében fejtették ki a paradox tézist, Csokonainál viszont nincs szó 
polémiáról, az ő számára a locke-i (voltaire-i) eszme láthatóan azt a célt szolgálja, hogy általa éles 
fénybe állíthassa az isteni gondviselés nélkül elképzelt világ részleteit. Rögtön felmerül azonban a 
kérdés, hogy miért volt szükség egy, a felvilágosodás korában már egyáltalán nem képtelen lehetőség (a 
gondviselő Isten nélkül létező világ) megmutatásához egy képtelen lehetőség (az emberi lelket meg
semmisítő Isten) megjelentetésére? Hirtelen arra gondolhatunk, hogy az Istenről való paradoxon 
Csokonai-*féle interpretációjában nemcsak a materialista nézetet valló idealista felfogás rejlik benne 
(mint Voltaire-nél), hanem egy olyan materialista álláspont is, amely a maga számára sajátította ki az 
Isten fogalmát. Ismeretes, hogy a felvilágosodás gondolatvilágában jelentős szerepet játszott a termé
szettel azonosított isten, a „spinozizmus" istene s első pillantásra mintha elképzelhetőnek tetszene a 
feltételezés: a sír szélén „örök határt" vonó Atya képzetében voltaképpen ez a - Csokonai által 
egyébként jól ismert1 ° - változat rejlik benne. De az Istennek a Csokonai-versben megjelenő másik 
lehetőségét nem rokoníthatjuk a „spinozizmus" istenével sem, hiszen ez utóbbi a vak és öntudatlan 
természettel azonos, olyan isten, amelyet nem lehet antropomorf képzetek szerint elgondolni,^ lélek 
halhatatlanságában viszont mindvégig egy személyes Isten lehetőségéről van szó - a költő a II. rész 
folyamán ismételten megszólítja őt s így mintegy személyében megidézve vitatkozik vele, sőt, vitája 
egy pillanatban lázadássá is átalakul. A magunk részéről úgy látjuk, hogy a vers e kétségkívül külön
leges mozzanatának a lényege pontosan magában a képtelennek tetsző kettősségben található meg s bár 
igaz, hogy az ötlet révén kielégülhet az ámulást, a közönségre való hatást oly fontosnak tartó költő (és 
szónok) is — hiszen a világra egy mindenható szörnyeteg roppant árnyékát vetítheti - , elsősorban 
azonban mégis a filozófus nyilatkozik meg általa. Az Isten nélkül elgondolt világ képét csak ily módon 
lehetett egyenlő esélyekkel felléptetnie a hagyományos felfogás ellenében s a jelek szerint a költő 
számára éppen ez, az egyenlő esély megteremtése volt a legfontosabb. Az Isten léte vagy nem léte a 
XIX. század legelső éveinek Magyarországán aligha lehetett egy bölcseleti költemény alternatív kérdés
felvetése, az lehetett viszont az isteni gondviselés léte vagy nem léte, különösen a feltételes mód lebe-
gésében és különösen, ha hiánya a lélek halhatatlanságát valószínűsíti! 

A szenzualista ismeretelmélet lappangó, de a voltaire-i szellem által felszabadított lehetőségéről s 
egyéb, a vers értelmezését elősegítő külső kérdésekről azonban aligha tudhatott a váradi gyászoló 
gyülekezet minden tagja, ahogyan természetesen nem kötelező tudnia a késői kor olvasójának sem. A 
döntő momentum ezért a vers szempontjából az, hogy ezt a különös, de rendkívül fontos mozzanatot 
Csokonainak sikerül hitelesen, mert természetesen, majdhogynem zökkenő nélkül becsempésznie 
költeménye gondolatmenetébe úgy, mintha csak egy kicsit erőteljesebben fogalmazta volna meg azt a 
banális gondolatot, hogy a halhatatlan lelket csak a Mindenható teheti semmivé (neki van hatalma 
hozzá, s mi porszemek vagyunk), de hát ki gondolna erre, ezt „tán' említeni is vétek s olyan nézet, 
amelyet természetesen könnyű dolog megcáfolni. Rögtön bele is kezd, hogy eltávolítsa ezt a nyug-

1 °A spinozizmusról 1. Paul VERNIÉRE, Spinoza et la pensée francaise avant la Revolution. Paris, 
1954. I—II. Ezt a lehetőséget azért is kell számításba venni, mert Csokonai - a jelek szerint - nem
csak ismerte ezt az elgondolást, de egy ideig maga is hasonló módon gondolkodott. A lélek halhatatlan
ságának folytatásában ugyanis szerepel Konfucius, az erényes és rokonszenves kínai filozófus, akivel a 
költő nevezetes versét, Az álom című materialista költeményét mondatja el. Konfucius azonban a 
felvilágosodás gondolkodásában nem egyszerűen a materialista filozófusok Őse volt, hanem a spinoziz
mus legjellegzetesebb képviselője a régi bölcsek között - 1. VERNIÉRE i. m. 346-355. és Virgilé 
PINOT, La Chine et la formation de l'esprit philosophique en France. Paris, 1922. A kínai bölcs alakja 
a természet és az Isten azonosságának vallójaként volt már jelen a fiatal Bessenyei György írásaiban is. 
l.BIRÓ.i.m. 165-168. 
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talanító kis eszmét, az emberi lelket a semmiségbe fúvó Isten első pillantásra is képtelen eszméjét - a 
képtelenség azonban pontosan ebben a pillanatban kel önálló életre, s addig nem is fog eltűnni, amíg 
be nem töltötte feladatát. A gyorsnak vélt bizonyítás arra az elgondolásra épül, hogy a világ rendje 
maga követeli meg a halhatatlan lelkek otthonának, a túlvilágnak a létezését: az erkölcs (az emberek) 
világában voltaképpen nem találjuk meg azt a ,jó, bölcs és igaz Isten"-t, akit viszont oly könnyen 
megtalálunk a természet szépséges templomában - a természet önmagában is egész, az emberi élet csak 
az evilági szenvedésekért kárpótlást nyújtó túlvilággal lehet az. A természeti világ és az erkölcsi világ 
ellentéte rendkívül élesen merül fel, s ennek az ellentétnek tükrében különösen vüágosan tűnik elő: az 
emberek között egyértelműen a rossz uralkodik. A költeményből sivár, lakhatatlan emberi világ képe 
bontakozik eló', sötét, nyomasztó táj, ahol a virtus és az ártatlanság nyög, a víg és nyugodt szívű 
gonoszokra pedig a boldogság mosolyog - a Föld valóban siralomvölgy s várnánk, hogy a költó' ráta
láljon végre a vigasz szavaira, a túlvilág által nyújtott kárpótlás most már az eredetileg elgondolt 
bizonyítás hatásos érve lehetne, itt le is lehetne zárni a gondolatmenetet. Ez azonban - furcsa módon 
- elmarad, a költő nem az igazságos Istenhez apellál, hanem róla (s egyben bizonyításának stratégiá
járól) elfeledkezve egy roppant földindulást kíván, a „tomboló bűn jajjá"-t csak ezen az áron, egy 
„közös vég-veszedelem" árán érheti meg, s ezt a költő még akkor is óhajtja, ha így a „virtus diadal-
má"-ról le kell mondani. Az egyetemes pusztulás után a végtelen üregben forgó lakatlan Föld gyomra 
közömbösen zárja magába a vétket és az érdemet. 

Csokonai nagy költői erővel bizonyította tételét: az emberek világa valóban csak a túlvilági 
igazságtevéssel lehet méltó a Teremtőhöz, a költemény azonban tartózkodik e tétel kimondásától, s 
nem utasítja a szenvedő emberiséget az isteni jósághoz sem. A vers olvasójában pedig fokozatosan 
felébred a gyanakvás: ez a gondolatmenet nem is elsősorban a túlvilág létének szükségességét bizo
nyítja, hanem egy éppen ellenkező tanulságnak, az isteni gondviselés kétségbevonásának előkészítését 
szolgálja. Az erkölcsi világban a rossz uralmát ily mértékben megengedő Istenről ugyanis egyre 
nehezebben lehet feltételezni, hogy valóban halhatatlan lélekkel ruházta fel az embert, e furcsa 
bizonyítási eljárás során egyre inkább a puszta anyagot gondolkodási képességgel felruházó, s így az 
emberi világgal semmit nem törődő Isten, azaz a mindenható, de öntudatlan természet, az Isten nélkül 
elgondolt világ képzete erősödik meg bennünk. 

Ami csak az érvelés részeként merül fel, az a vers folyamatában fokozatosan egy új gondolatmenet 
megalapozásának tűnik; ami az imént a túlvilági igazságtevés szükségességét bizonyította, a következő 
pillanatban már az isteni gondviselést teszi kétségessé — a cáfolat során éppen a cáfolandó állítás 
pozíciói erősödnek. Ami azonban egy tárgyszerű filozófiai trakta tusban vaskos hiba lenne, az - mint 
kiderül - Csokonai versében nem más, mint az olvasónak állított kelepce, s nemcsak arról van immár 
szó, hogy a költőnek ily módon sikerült elérnie, hogy amit eredetileg szinte csak véletlenül felmerülő 
ötletként, a „tán" említeni is vétek bizonytalan lehetőségeként hozhatott elő költeményében, az így, e 
furcsa cáfolat során egyre inkább hihető, nagyon is komolyan veendő fikcióként szerepeljen. Hogy ez a 
képzet miért is fontos még, az most, a költeménynek ezen a pontján nem látható be, egyelőre annyit 
állapíthatunk meg, hogy A lélek halhatatlanságát író költőben ugyan semmiféle kétely nem él az Isten 
létezésére vonatkozóan, ennek az Istennek az arca azonban rejtve van, s ebben a pillanatban valóban 
semmi nem zárja ki annak a lehetőségét sem, hogy a világ trónusán egy deus malignus ül. 

A bűnt és az erényt közönyösen magába záró, kipusztult Földre írható platóni sírfelirattól („Itt 
laktak tollatlan, kétlábú állatok") indul a töprengésnek az a szakasza, amely a teremtés rendje elleni 
különös lázadáshoz, az emberméltóság letételének gesztusához is elvezet. A versben itt - a sírfelirat 
„állatok" szavának apropójára - az emberi létnek az állati létezéssel való, mintegy ötvensoros 
szembesítése következik, s ennek folyományaképpen a rossz birodalma mintegy kiterjed - , ha a II. rész 
elején még arról beszélt a költő, hogy a teremtés templomában áhítattal csodálhatjuk a Teremtő 
bölcsességét és jóságát (az olyannyira leverő látványt az erkölcsi világ nyújtja), akkor most kiderül, 
hogy az emberhez a természet is mostoha, létünk - közelebbről megtekintve - az állati létezés szintje 
alatt marad, ráadásul az a csak bennünket jellemző két minőség, a „becsület" és az „eszmélés" is 
boldogságunk ellen van. S ha az imént, az erkölcsi rossz világa láttán az Istenhez való fordulás 
elmaradása a másik Isten létezésének mégiscsak fennálló lehetőségét erősítette meg, most, a rossz 
további növekedésekor arra gondolhatnánk: a gondviselés olyannyira hiányzónak tűnik a világból, 
hogy napirendre kerül az Isten létezésének kétségbe vonása is. Ez azonban nem következik be, sőt, a 
gondolatmenet éppen most fordul újra ellenkező irányba, a rossz birodalmának kiterjedésekor kezd 
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halványulni a rosszakaratú Isten lehetősége. Ehhez különös módon az állatok világában olyan tisztán 
megmutatkozó rend és célszerűség látványa járul elsó'sorban hozzá - nem annak ellenére, hogy az 
emberi lét nyomorúságára világít rá, hanem éppen azért. Az itt felmerülő' rosszal (nemcsak az erkölcsi 
világban uralkodó zűrzavar szorongat bennünket, de a természetnek is mostohagyermekei vagyunk) 
ugyanis pontosan az a helyzet tér vissza, amely a II. részbe foglalt bizonyítás kiinduló helyzete volt, 
nevezetesen: a természet önmagában is egész, az emberi életnek viszont minduntalan megmutatkozik 
csonkasága, teljessé csak a túlvilági reménység beteljesülésével, a lélek halhatatlanságának elnyerésével 
lehet. Ily módon tehát a rossz birodalma azzal, hogy kiterjedt, dimenziót is változtatott, most, az 
erkölcsi világ nyomasztó képeivel és a kipusztult Föld szörnyű látomásával emlékezetünkben újra 
visszatérhetünk a bizonyítás kiinduló helyzetéhez, s amit már eló'bb vártunk, a költó' végre valóban 
Istenéhez fordul. 

„Istenem, ha szét kell csakugyan oszolnom" - szólítja meg a Teremtó't s beszéde során egyre 
nyilvánvalóbbá válik, hogy ami az imént oly komor esélyként merül fel vele kapcsolatban, most 
halványulni kezd: a költeménynek ezt a mintegy negyvensoros részét a feltételes mód uralja s az 
Istennek lelkünket a semmiségbe fúvó elgondolása ellen a II. rész elején felhozott érv is hatásosan 
szólal meg, példák tanúsítják, hogy az Isten a „barmok szívét megnyugtatja", hogyan lehetne tehát 
elképzelni, hogy csak az evilági életnél „többet kívánó" embertől zárta volna el kívánsága teljesülését. Ha 
az „élők jó atyja" „minden állat kívánságát" betölti, nyilván nem hagyja cserben az embert sem, s így a 
költeménynek ez a részlete sanyarú földi sorsunkat - az erkölcsi világ egyértelműen kárunkra van, a 
természet pedig mostoha hozzánk - oly módon értelmezi, hogy ebben az állapotban mégiscsak a 
teremtés egészére vonatkozó isteni terv egy kis részletét kell gyanítanunk, s ahogy a természet édes 
gyermekei, az állatok megkapják javukat már ezen a világon, mi majd éppen úgy hozzájutunk a 
beteljesüléshez a „más élet" (lelkünk halhatatlansága) révén. A II. rész első felében a hagyományos 
Isten pozíciójában került be szinte észrevétlenül nagyfokú bizonytalanság, most a másik Isten közben 
megerősödött lehetőségét igyekszik visszaszorítani és látszólag sikerrel: már-már nincs is kétségünk, 
hogy a mi földi szenvedéseink nem a lélek halhatatlanságát sem biztosító Isten közönyével, hanem az 
Istennek az embernél hasonlíthatatlanul messzebb látó bölcsességével lehetnek összefüggésben, s 
valóban szükségessé teszik a túlvilági igazságtevést. Úgy tetszik: minden készen áll a megtérés lát
ványosnak ígérkező gesztusához (a „kétségek" sem voltak akármilyenek), mintha a semmiség Istené
nek lehetősége szétfoszlana a képtelenségek ködében, s a jóság Istenéhez való visszaérkezéssel nyilván
valóan magától adódik majd a feltett kérdésnek - a „kérdések kérdésének" - a megfejtése is. 

Itt azonban újabb fordulat következik: a hagyományos Teremtő megnövekedett alakjához való 
megtérés helyett a költő váratlanul fellázad a bennünket a semmiségbe taszító Isten még megmaradt 
kicsiny lehetősége ellen, - újra ellenfélként tűnik tehát fel az, akinek az imént már elmosódni láttuk 
körvonalait. 

A költő lázadása egyértelmű, s láthatóan törekszik is arra, hogy a teremtés rendjéből való 
kivonulása erőteljes hangsúlyt kapjon - ha mégoly feltételes is ez a kivonulás. Rousseau-val kel 
versenyre: a francia bölcs a társadalom „aprós" hibáiért óhajtotta inkább a nyers természet nyers 
fiainak társaságát, ő azonban (ha valóban nem várja lelkünket a másik élet) a teremtés egész rendjével 
elégedetlen, s így az emberlét körét elhagyva egyenesen az állatok sorába lép. A lázadás gesztusa 
nemcsak látványos, hanem szinte színpadias is, mivel azonban mégiscsak egy távoli (s távolodó) 
lehetőséggel szemben nyilatkozik meg, igazi értelme nem a Teremtővel való tényleges szakítás - ehhez 
a II. rész elején, ama roppant földindulás képeit óhajtva járt csak igen közel - , ez a lázadás azért bú-
jelentőséggel, mert ott és abban a pillanatban szólal meg, ahol és amikor éppen megvolt a lehetőség 
arra, hogy a költő helyreállítsa az Istenhez való hagyományos viszonyt. A megtérés olyannyira 
kínálkozó szavainak elhallgatása és helyettük a lázadás pózának a felvétele elsősorban azt mutatja, 
hogy a szörnyű mindenhatóság lehetősége valójában nem oszlott szét, egyszerűen csak elhalványult az 
őt célba vevő érvek tűzijátéka mögött, s az érvek elhallgatásával újra előtűnik a roppant árnyék, 
amelyet - úgy látszik - mégsem lehet kizárni a világból. A költő gondolatmenete - az Isten 
vonatkozásában - ezzel azonban nem csupán végső pontjához érkezett, de immár az is nyilvánvaló, 
hogy zsákutcába jutott, ahonnan nincs tovább út, hiszen máris körben járunk: éppen úgy igazolva 
láttuk az emberinél hasonlíthatatlanul messzebb látó isteni bölcsességet, mint az emberi lelket a 
semmiségbe vesztő Isten közönyét. A lázadás pillanata arra vet tehát éles fényt, hogy az Istenről való 
meditáció két, voltaképpen teljesen egyenrangú, de egymást kizáró állítást tesz lehetővé. Ebben a 
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végletes érzelmeket tükiöző s ugyanakkor mélyen átgondolt, azt is mondhatnánk: rafinált gondolat
menetben egy, láthatóan Kant filozófiájának ismerete nélkül kialakított (hiszen e vers megoldandó 
tárgya éppen egy „transzcendentális eszme"), de alapvetó'en egy kanti típusú, arra emlékeztető gondol
kodásmód útvonalát követtük: egy antinómia megszületését éltük át. 

Ezzel azonban most már maga a költemény érkezett fordulathoz. Az állati lét körébó'l feltekintő 
költő számára hirtelen élesen előtűnnek a léleknek az állatokénál hasonlíthatatlanul magasabb rendű 
„tehetségi" s bár úgy érzi, hogy ezért az ember a „fő lélek helytartója" - most már ez az érzés nem 
vezetheti vissza a metafizika körletébe. Az egek kapui az imént végképp bezárulak előtte, s noha eddig 
sem lehetett kétségünk, a folytatás csak nyilvánvalóbbá teszi, hogy a költő maga zárta be ezeket a 
kapukat maga mögött: miután az egek titkainak fürkészését megfosztotta értelmétől, békét köt 
Istennel („Bocsáss meg Istenem . ..") és elfordul tőle: a kérdések kérdésének megfejtését másfelé kell 
keresnie. Az oly magas kvalitásokkal rendelkező lélek birtokosai, embertársai ébresztik fel figyelmét, 
ők, az eddig élt „négyszáz milliárd" tölti be szívét, s ha a költemény indításakor a metafizikai 
kérdésfeltevés vette el a helyet az emberre vonatkozó vizsgálódásoktól, úgy szorítja ki most a 
metafizikát az emberiség vizsgálata. Az emberi lélek ily módon kétszer lép előtérbe a költemény 
gondolatmenete során: egyszer az individuumnak teremtő hatalommal felruházott lényegeként (melyre 
azonban az Isten a semmiség hideg szelét fújhatja), másodszor pedig az emberiségnek - az állatokkal 
szemben előtűnő - kollektív birtokaként, amelyet azonban már nem fenyeget semmiféle fuvallat, 
ellenkezőleg, az emberi nem felől kiindulva juthatunk majd közel a megnyugváshoz az Istent illetően 
is. A rengeteg és sokféle ember egyaránt hitte és hiszi, hogy „lelkestől halálba nem lép", s ha a 
„négymilliárd" mind hibázna talán, a költő vallja velük a közös tévedést: ez „édes hiba". Ebben az 
érvelésben mintha egy régi istenérvnek, az Isten létezését az emberiség általános egyetértésével 
bizonyító érvnek a logikája tűnne át, a hasonlóság azonban rögtön látszólagossá válik, ha vissza
gondolunk az eddigi gondolatmenetre: már be kellett látnunk az Isten felől elindított meditációk 
antinómiába fulladó terméketlenségét, viszont két ízben is megmutatkozott számunkra az erőteljes, 
szabad és teremtőképességgel bíró lélek: a II. rész Istenről szóló töprengései innen, ennek tételezésétől 
indultak el és ide érkeztek meg. A kérdést tehát csak az emberek felől lehet megközelíteni, máshonnan 
(az Isten felől) gondolataink önkörükbe fordulnak vissza, azaz: a lélek halhatatlanságára irányuló 
vizsgálódásainkat magának a léleknek a vizsgálatával lehet kezdeni. S itt elsőként egy tapasztalati tény 
ötlik szemünkbe, nevezetesen: a lélek halhatatlanságának eszméje általában az emberi tudatnak eleve 
benne rejlő (vagy máris meglevő, vagy ott szunnyadó s onnan kifejthető) tulajdonsága. 

A „kérdések kérdésének" a megfejtéséhez a kiindulópontot tehát magában a lélekben kell keresni, s 
bár Csokonai ezt a felismerést már az I. rész utolsó előtti sorában bejelentette (itt a lélek természetéből 
mondja megfejthetőnek lételét), ahhoz, hogy ez a gondolat elnyerhesse súlyát, meg kellett mutatni: 
más lehetőség nincs, a metafizika tartományában nem lehetséges a válaszadás. Ezt láttuk be a II. rész 
végére, s az itt újra elénk lépő lélek pozíciója alapvetően megváltozott, a költő, aki a vers elején „angyal 
meg állat"-ként, a közös tartomány ostromolt lakójaként határozta meg önmagát, a II. rész végén 
immár visszautasíthatja ezt a definíciót, „sem angyal, sem állat" - ember akar lenni, önálló, a lények 
láncolatán elfoglalt helyzetből nem levezethető, az Isten és az elementumok uralma alól egyaránt 
felszabadult, autonóm lény. S ha a vers elején a költő nézőpontjából - amely egy filozófiai helyzetet 
kifejező nézőpont volt - az univerzum testvércsillagainak fenti és a bőszült elementumok lenti világára 
láthatott rá, akkor a vers utolsó harmadára ez a tér megváltozik, az embert magáénak tudni kívánó 
fenti és lenti hatalom küzdelmének zaja lecsillapul, és megnyílnak a sokféle embert szülő Föld és idő 
által nyújtott távlatok, azaz: az ember saját birodalmának távlatai. 
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