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BÍRÓ FERENC 

CSOKONAI PROGRAMJA 

Amikor Kazinczy 1793-ban azt írta Csokonairól, hogy belőle „második Horváth 
Ádám" lesz, akkor nagyságrendben nagyot tévedett ugyan, a költői karakter felisme
résében azonban éppen nem, sőt: nagyon is pontosan jellemezte a húszesztendős deb
receni fiatalembert. A füredi poéta és Csokonai közölt (akik ekkortájt már váltottak 
egymással episztolát) valóban van rokonság: mindkettőjük esetében olyan költőkről 
van szó, akik műveikkel szívesen járultak hozzá az őket közvetlenül körülvevő közös
ségek szórakozásaihoz, ünnepeihez és szertartásaihoz, de akik — ugyanakkor — a 
mindenkori olvasókra számítva is írtak, akik tehát biztosítani remélték maguk számá
ra a halhatatlanságot is. E kétirányú becsvágy a XVIII. századvégen a népszerű köl
tészet (Arany János kifejezésével) „poros országútján" oly nagy számban bandukoló 
vidéki poéták egyik s meglehetősen általános jellemzője volt, de a leglátványosabban 
és a legmagasabb szinten Horváth Ádámot jellemezte. Ma már ámulva nézzük azt a 
betűtengert, amelyet részben a mindenkori tudós világ elismerésének megnyeréséért, 
részben pedig közvetlen emberi környezetének, a Balaton-környék vidám nemesi tár
saságainak örömét szolgálva vetett papírra. S bár jól tudjuk, hogy Csokonai Vitéz Mi
hály nem második Horváth Ádám lett — mi csak a különbséget látjuk már a magyar 
poézis e szorgos és tehetséges művelője valamint a felvilágosodás legnagyobb hazai 
költője között —, mégis: innenié Kazinczy által megpillantott rokonság felől célszerű 
megközelíteni költészetét. Csokonai nem tartozott ugyan hozzá a XVIII. századvég 
kisköltőinek világához, de tények sora bizonyítja: ebből a világból vált ki. 

Költészetének jelentős részét teszik ki alkalmi versei, amelyeket (noha nem mindig, 
de azért többnyire) jól meg lehet különböztetni az életmű más részlegeitől — szem
beállítani azonban nem szabad őket. Az ő számára az alkalmi költő szerepe a jelek 
szerint nem volt kényelmetlen szerep. S nem csak azért, mert jól dokumentálható, 
hogy általában jól érezte magát abban a társaságban, amelynek szórakozásához vagy 
ünnepeihez poétaként hozzájárult, hanem — főleg — azért, mert ő „alkalom" nélkül 
is írt olyan verseket, amelyeket a kor szórakoztató poézise kedvelt: komikus eposzai
hoz, „manierista" játékaihoz, színdarabjaihoz vagy priápi verseinek megszületéséhez 
aligha kellett a közvetlen megrendelés. Arról, hogy nem érezte rangon alulinak a szol
gálatot — általában nyilván szolgálatnak sem érezte —, az az igényesség is tanúsko
dik, ahogyan teljesítette a kívánságokat. E kívánságok pedig rövid élete során meg
lehetősen gyakoriak voltak — Csokonai emberi kapcsolatainak alakulásában az a tény, 
hogy ő költő, a jelek szerint igen nagy szerepet játszott. A diáktársak és a tanítvá
nyok (akik buzgón másolták műveit és utánozták modorát), íróbarátok, dunántúli ne-
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mesi társaságok, főnemesek, mint a dunántúli Széchényiek vagy az erdélyi Rhedey 
Lajos — csupa olyan viszony, amelyekben (noha távolról sem egyenlő módon) az ő 
költői tehetsége iránti várakozás is kifejeződött. Igényt tartottak teljesítményeire a 
Béka-egér harctól a Halotti versekig, vagyis: egész életén át. Ezek a kapcsolatok igen 
eltérő jellegűek voltak s Csokonai is különbözőképpen élte meg őket — a diáktársak 
és tanítványok rajongó szeretetének bizonyosan örült, a főurak csaknem-közönyétől 
nyilván szenvedett, de akárhogy is volt, tényként fogadható el, hogy a valódi vagy 
csak vélt megrendelések számára gyakran voltak az ihlet forrásai. 

Bármennyire is fontos tényezője azonban e szerep és e szerep betöltésére való al
kalmasság Csokonai költői sorsának és alkatának, bármennyire mélyen is játszik be
le életműve formálódásába, mégis: csak egyik tényezője — az alkalmak vidám és öt
letgazdag poétája ugyanis ugyanakkor rendkívül művelt és tudatos költő, igazi poéta 
doctus volt, aki gyakran zárkózott el könyvei, jegyzetei és fogalmazványai vüágába. 
Már a pályán elinduló Csokonai megnyüatkozásainak egész sora utal arra, hogy mi
lyen erőteljesen működött nála a költői öröklétre aspiráló öntudat, annak a költőnek 
a becsvágya, aki nem az őt körülvevő közösségnek, hanem olyan közönségnek írja 
műveit, amellyel soha nem fog találkozni: az utókor olvasóinak. Ez a becsvágy a leg
szembeötlőbb módon egy programban ölt testet s válik igazán láthatóvá — Csokonai 
írásaiból már igen korán előrajzolódik egy bölcseletüeg megalapozott s ugyanakkor 
gazdagon strukturált életterv, amely a magyar irodalom egyik legtudatosabb s ugyan
akkor leginkább nagyratörő költőjének mutatja a huszadik életéve körül járó debre
ceni ifjút. Olyan költészet születik tehát itt, amely láthatóan kétféle közönségre szá
mít — költészet, amelyet a költő mindennapjainak emberi környezete igényelt (vagy 
amelyről a költő úgy gondolta: igényli tőle) s költészet, amelyet a mindenkori olvasó 
is értékel majd, Csokonai legalábbis mindent megtett annak érdekében, hogy értékel
je. Némi túlzással azt mondhatjuk, hogy költészetének alapvonásait egy-egy baráti 
társaság és az emberiség várakozása alakítja, hogy e költészet létrejöttének a tétje 
egy vidám diákkompánia harsogó nevetése és a költői öröklét. Ez a versírásra való 
késztetésnek két, egymástól olyannyira elütőnek tetsző forrása, hogy természetesnek 
kell találnunk azt a „tarkaságot", amellyel a legnyomatékosabban Horváth János jel
lemezte ezt a költészetet. E tarkaság voltaképpen végletek együttes jelenlétét jelenti, 
azt, hogy egyazon életműben szól a malackodó és az étheri poétának a hangja, aki 
ugyanúgy versbe tudja foglalni az e vüági vaskosságokat és a bölcseleti szubtüitást 
— aki számára az árnyékszék éppen úgy költői téma, mint a lélek halhatatlansága. 
A kettős szerep a költészethez való viszonyt illetően is kettős arculatot mutat — ez 
a poéta szívesen játszik, tele van olvasóit-hallgatóit megkapó ötletekkel s közönsége 
kedvéért könnyedén lépi át egy elvont ízlés normáit, de ugyanez a költő vasszorga
lommal fürkészi mestersége titkait, másolja (=- fordítja) példaképeit, hogy minél ha
marabb felülmúlja őket — a felvillanó ötlet és a szívós tanulással megszerzett tudás 
együtt szerepel Csokonai poétái működésének és így értékrendjének legelőkelőbb tar
tományában. Rögtön meg kell azonban jegyezni, hogy e kétféle szerep, e szerepeket 
vállaló költői magatartás és a szerepek betöltésére való költői alkalmasság jól meg
különböztethető vonása ugyan a költőnek és az életműnek, de — az életmű alakulá
sa szempontjából — nem különíthetők el egymástól: egymásra hatva építik és alakít
ják ki Csokonai oeuvre-jét. így az elvárásoknak és megbízatásoknak a mesterség fo-
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gásainak ismeretében igen korán s igen magas szinten jártas poéta felel meg — ha 
az alkalmakat a költő emberi viszonyai is kínálják (vagy kényszerítik), a költő, aki 
szól, nem alkalomszerűen szól, hanem beavatottként. S fordítva: az örökkévalóság szá
mára dolgozó költő ugyancsak hajlamos a (vélhetően jórészt mindmáig felderítetlen) 
kópéságokra, olvasóinak ugratására, átejtésére. 

A kétfajta ihletforrás egyformán alakítja ugyan a költői életművet, mégsem egyen
lő mértékben járulnak hozzá ennek az életműnek a létrejöttéhez. A meghatározó sze
repet ugyanis egyértelműen a nagyratörő poéta doctus játssza. Ennek az a magyará
zata, hogy a poétái szórakoztatás (végül is) a költő szociológiai helyzetének a követ
kezménye volt, a költői öröklét áhítása viszont a személyes becsvágyé — e becsvágy 
nélkül aligha úgy születtek volna meg a szórakoztató költő produkciói, ahogy meg
születtek. A Tempefői fűzfapoétája, Csikorgó talán éppen azért válik olyan ellenszen
ves figurává, mert ő a baljós változat vagy inkább: lehetőség megtestesülése — nem
csak a mesterség, de a szerep kontárja is, aki csak üres elmésségével éri el érdemte
len sikereit. S bár a becsvágy kialakulását bizonyosan elősegítette a humanista érté
keket közvetítő és felerősítő iskolai környezet (ahol olyan propozíciós témára kellett 
a kisdiáknak verset írni, hogy: „Egyedül a tudományok teszik halhatatlanná az em
bert kivált a' Poézis") és — ugyanakkor — egy olyan társadalom, amelyben hirtelen 
megnőtt a nemzeti nyelven művelt irodalom presztízse, mégis: a választás és annak 
nyomán a folyamatos és intenzív munka Csokonai sajátja volt. Az alkalmi poéta sze
repében is ő, a hivatásra már a kezdetektől tudatosan készülő költő lépett fel. 

Ez a poéta a magyar irodalom legkorábban érő tehetségeinek egyike — húszesz
tendős korában már teljesen felkészült és céltudatos íróként áll előttünk. S különö
sen fontos, hogy nem csupán poétikai arzenálja ítélhető jelentősnek, de — mint már 
utaltunk rá s most megkíséreljük részletesebben is kifejteni — olyan határozott élet-
tervvel bír, amely mögött egy mélyen átgondolt, gazdagon tagolt és mégis koherens 
vüágkép működik. 

A program 

Ars poetica. E sokrétű és mégis egységes, egy irányban mutató, egymást kiegészí
tő és egymást felerősítő motívumokból s ráadásul igen korán kiépült poétái világ kö
zéppontja (s egyben egyik jelentős dokumentuma) Csokonai ars poeticája, az 1793-
ban elkészült A vidám természetű poéta című költemény volt. A vers nem a tanító, 
hanem az un. vallomásos ars poeticák közé tartozik, azzal az igen fontos egyéni vo
nással, hogy erőteljesen nyüatkozik meg polemikus jellege: a költő — a „vidám ter
mészetű poéta" — a boldogság énekese akar lenni és elutasítja a szomorúság szerzői
nek világát. A vers alaptónusát voltaképpen ez a polémia adja meg, hiszen Csokonai 
meg is nevezi azokat a költőket, akiket ellenfeleinek tart és ezek a költők az ő korá
ban a legjelentősebb és ugyanakkor a legnépszerűbb alkotók közé számítottak. Edward 
Young és James Hervey nemcsak a kor Európájában, de a kor Magyarországán is is
mertek voltak — Péczeli József, a komáromi prédikátor fordításában mind a két „ang-
lus" művei széles körben terjedtek, Young Éjtszakái pl. nem egészen tíz év alatt há
rom kiadást is megért. Az elutasított költők közül Shakespeare kultusza ekkortájt 
kezdődik a magyar irodalomban s Csokonainak találkoznia kellett e kultusz jellegze-
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tes dokumentumaival, Racine pedig, ha Magyarországon nem is tartozott az igazán 
ismert írók közé, a művelt emberek körében azért itthon is a világirodalmi nagysá
gok közé számított. 

A polémia így tehát egy igen erőteljes öntudatnak a megnyilatkozása: nagy tekin 
télyű és közismert alkotókkal szemben jelenti be a fiatal költő, hogy ő másfajta poézist 
akar művelni. Mivel a maga választását e nagy irodalmi tekintélyekkel szembesíti, itt 
nem pusztán polémiáról van szó, ez a polémia vallomás önnön vállalkozásának minő
ségéről is — a megnevezett költőkkel szemben a saját útját akarja járni, de e saját 
útnak a szintjét akaratlanul is azok a szerzők jelzik, akiket elutasít. Amikor később, 
Az ember a poézis első tárgya című versében visszaemlékezik életének arra a kor
szakára, amikor „büszke vetélkedés" hevítette a lelkét (s amely korszakot egyúttal a 
tanulás, a készülődés idejeként is jellemez), akkor szinte bizonyosra vehető, hogy azt 
a lélekállapotot idézi vissza, amelyből A vidám természetű poéta is megszületett. Itt 
valóban büszke vetélkedésről van szó s bár hasonló költői megnyilatkozásokra utal
hatnánk az ő korából is, ez a vers mégis a nagy régiek öntudatát idézi: a Laus 
Pannóniáé Janus Pannoniusának vagy a Szigeti veszedelem Peroratioját író Zrínyi
nek a büszkesége szólt üyen magabiztossággal. 

Van azonban egy igen lényeges különbség: míg a két hajdani költő már meglévő 
munkákra mutatva fejezhette ki öntudatát, Csokonai még pályája elején áll s habár 
húszéves korára is komoly teljesítmények állnak mögötte, egészen nyilvánvaló — s 
erről egyértelműen tanúskodik a versnek a szövege —, hogy ő elsősorban nem addig 
elkészült műveire és már befutott költői pályára tekint vissza. Ebben az esetben a 
büszkeség elsősorban a vetélkedésre való felkészültségnek szól — vagyis: az ő ars 
poeticájában megnyilatkozó öntudat voltaképpen nem csak büszkeséget fejez ki, ha
nem magabiztosságot is, a bizonyosságot abban az értékben, amelynek szolgálatába 
állította és (főleg) állítja majd poétái erőit. A vers tehát olyan ars poetica, amelynek 
két olyan vonása is van, amelyben eltér a költői mesterségről szóló versek hagyomá
nyos változataitól: középpontjában egy polemikus keretben kifejtett s igen öntudatos 
vallomás áll és a vallomás arról szól, hogy minek a szolgálatába fog állni az ő költé
szete. A vers így helyzetében is különbözik műfaji megfelelőitől: nem összegezés, nem 
tapasztalatok leszűrése vagy álláspont rögzítése a pályafutás menetében, hanem be
mutatkozás, egy követendő jrány leszögezése, program, költői névjegy. A költemény
nek ez a költői pálya irányát mintegy előre megfogalmazó, programadó jellegéről az 
is tanúskodik, ahogyan Csokonai kezeli ezt a művét: az 1795 előtti verskötetek ter
veiben általában nyitóversként szerepel, megváltoztatott címmel és némileg átalakít
va pedig ez a vers áll majd — közvetlenül az ajánló költemény után — a Lilla-dalok 
élén is. A húszesztendős Csokonai tehát „vidám természetű poéta*'-ként mutatkozik 
be, s már itt jegyezzük meg, hogy ha a költői pálya második harmadától meg is mu
tatkoznak a fordulat jelei, ez a célkitűzés számára hosszú időre érvényben marad: a 
versben kijelölt poétái irányt ő többször is konfirmálja. Most azonban arra kell fel
hívnunk a figyelmet, hogy nemcsak az életmű egészében, de az 1793—94-es időszak 
körül írott művekben is nagyon sok olyan mozzanattal találkozunk, amelyek közvet
lenül kapcsolódnak e költeményhez, értelmezik, kibővítik, új elemekkel gazdagítják 
és mintegy meg is alapozzák a benne leszögezett poétái választást. 

354 



Példaképek. így nyilvánvalóan a vers világához tartoznak tematikus értelemben 
Csokonainak azok a megnyilatkozásai, amelyekben a számára rokonszenves, az ő 
törekvéseivel rokon költőkről szól. Ez logikus: háA vidám természetű poéta vita volt 
a szomorúság énekesivel, a vita nyilván magában foglalja — hallgatólagosan — 
azokra a költőkre való hivatkozást, akiket ő példaképének tekint és akiknek a költői 
útját követni akarja. Igaz, a „vidám természetű poéta" számára az egyes költőknél 
— mint látni fogjuk — fontosabb lesz a megfelelő irányú irodalmi művek sora, azért 
az életműből kiderül, hogy kik azok, akiket magához hasonló „természetűek"-nek 
tart. Az egyik Háfiz, „kelet édes énekese". Róla nem beszél ugyan sokat, de egy 
igényes verssel áldoz emlékének s majd utalunk rá, hogy a Háfiz sírhalma mennyire 
személyes jellegű vers s milyen erős belső szálak fűzik programjához. A másik és sok
kal fontosabb példakép: Anakreón. Ismeretes, hogy versei egy részében ő a szó szo
ros értelmében is követője az antik poétának: anakreontikája költészetének az egyik 
olyan részlege, amely európai nagyságrendű költővé emeli őt. Nemcsak rá hivatkozik 
a leggyakrabban, de Anakreón az egyetlen olyan alakja az irodalom történetének, 
akinek megírja életrajzát s ez az életrajz is arról árulkodik, amiről egyéb utalásai is 
tanúskodnak: Csokonai a világirodalom költői közül a leginkább ezt az antik kismes
tert érezte közeli rokonának. Az lehet a benyomásunk, hogy még életvitele is példa
ként szolgált számára, de az erre vonatkozó utalások számbavételénél számunkra most 
fontosabb az a körülmény, hogy Csokonai írásaiban az anakreóni modell akkor is fel
bukkan, amikor a „vidám természetű poéta" programja mögött húzódó etikai és me
tafizikai vonatkozásokról szól. Mert a polemikus programvers öntudata és magabiz
tossága önmagában is gondolkodói öntudatra és magabiztosságra utal s valóban: Cso
konainak számos olyan, részben 1793—94 körül, részben később keletkezett megnyi
latkozása van, amelyek megalapozzák e magabiztosságot s mintegy bölcseleti háttér
ként szolgálnak a poétái programhoz. 

Erkölcstan. Az ars poeticát alátámasztó gondolkodói megnyilatkozások közül min
denekelőtt egy határozott erkölcstani álláspont tűnik elénk. Ezt egyébként (s aligha 
véletlenül) Csokonai éppen anakreóni dalaihoz írott élőbeszédében fogalmazza meg 
a legtömörebben. Itt formulázza meg „kurta filozófiá"-nak nevezett kis rendszerét, 
így: „Éljünk vidáman, minél kevesebb gonddal: mert egyszer meghalunk, ez a régi lí
rikusok filozófiája; ha pedig élnünk és örülnünk kell, hagyjunk élni s örülni másokat 
is, ez az egész emberiség filozófiája". A „régi lírikusok filozófiá"-ját azzal alakítja 
át az „egész emberiség filozófiá"-jává, hogy a hedonista életprogramhoz hozzáteszi 
a „mások", a többi ember szempontját — az öröm csak úgy öröm, ha másokat sem 
zárunk ki belőle. Azaz: az igazi és teljes boldogság erkölcsös: magában foglalja, fel
tételezi mindenki boldogságát. Ez a gondolat így már tényleg nem a régiek filozófi
ája — a magunk és a mások szeretetének ilyen összebékítése a XVIII. század felvi
lágosult materialista filozófusainál játszott lényeges szerepet. S ezzel kapcsolatban 
fontos tudnunk, hogy az anakreóni versekhez írott előbeszéd e részlete is kései 
összefoglalása egy jóval korábban, már 1794-ben birtokba vett és lerögzített tudásnak. 
Csokonai e gondolat részletes kifejtésével HoJbach^l természet rendszere című művé
nek egyik fejezetében találkozott. Akár az egész munkából választotta ki, akár csak 
ezzel az egy részlettel ismerkedett meg, az a tény, hogy — Természeti morál cím 
alatt — lefordította, jól mutatja azt a mély benyomást, amelyet ez a gondolatmenet 
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tett rá. E fordításban ugyanis éppen arról esik részletesen szó, hogy csak a földi élet
ben vár ránk boldogság és erre minden mord aszkézist megtagadva törekednünk kell: 
az ember azonban csak embertársaival lehet boldog — a természet parancsolja így. 
A holbachi gondolatmenet egyébként a fiatal költőnek egy, szinte az első írásaitól 
kezdve megnyilatkozó vonzalmát hozza fogalmi alakra és — ugyanakkor—teszi is er
kölcsileg védhető állásponttá. Ez a vonzalom ott működik már az egyik legkorábbi 
művében, A pillangó és a méh című állatbeszélgetésben is. Erről a Csokonai eszmei 
életrajzában kiemelkedő jelentőséggel bíró írásról csak annyit jegyezzünk meg, hogy 
a munkás életet képviselő méh és az élvezeteknek élő pillangó vitájából voltaképpen 
nem lehet megállapítani, kinek is van igaza. Mindenesetre az a körülmény, hogy Cso
konai — Holbach, majd Anakreón segítségével — éppen a boldogságra törekvő élet
vitelt teszi erkölcsileg egyértelműen elfogadhatóvá, nemcsak utal a pillangó által kép
viselt életelvek súlyára, de ha így ezt az eldöntetlen (vagy annak tetsző) vitát az életmű 
távlatába illesztjük, akkor inkább a pillangó igazát látjuk érvényesülni. 

Metafizika. A „vidám természetű poéta" programja körül felrajzolódó erkölcsta
ni törekvések ugyanakkor — jól kitetszik — már magukban hordoznak egy metafi
zikai előföltevést is, hiszen a boldogságot középpontba állító erkölcstan boldog
ságfogalmának éppen az az egyik leglényegesebb vonása, hogy merőben e világi jel
legű és kizárja egy másik élet lehetőségét. S ez nem marad csupán előföltevés: 1793-
94 körül Csokonai életművében nagyon is tisztán és erőteljesen nyilatkoznak meg egy 
materialista bölcseletnek az alapvonásai. Itt elsősorban két munkára kell utalnunk, 
amelyek esetében fontos hangsúlyozni, hogy egymással szoros, belső kapcsolatban lé
vő művekről van szó — összetartozásuk a szövegegyezés szintjén is kimutatható. Az 
első egy vers, Az álom című költemény, amely az anyagelvű világmagyarázat legma-
gasabbrendű költői kifejezései közé tartozik a XVUI. században, a második pedig egy 
prózai mű, amely A szeretet címet viseli. Könnyű észrevennünk, hogy Az álom című 
költemény gondolatai jelen vannak A szeretet című tanulmányban is, hiszen a vers 
legjellegzetesebb — s bölcseleti szempontból legfontosabb — kifejezései térnek 
vissza benne. A költemény rákérdez a halál érkezésére, arra, hogy mikor jön el az az 
idő, „Hogy a semmiségbe testem visszaszáll jon I S belőlem csak egy por és csak egy 
név váljon ..." A test „sós és a kövér" részecskéinek pedig így írja le további útját: 
„Azonkat felszívják a fűnek gyökerei / Mellyből azt a kövér nedvességet nyeri." Az 
említett prózai írás egyik fontos mondata pedig így kezdődik: „.. jnajd mikor én por
rá leszek, és a temetőnek füvei felszívják az én nedvemet; amellyel te élesztettél, mi
kor az én porom is visszatérvén az ő elementumiba, csak egy név válik belőlem..." 
Érdekes megjegyezni, hogy a személyiségnek erre a maradéktalannak tetsző elmúlá
sára válaszul ugyancsak az anakreóni típusú költői életút lép elő („... akkor is, mint 
rég Anakreónnak, tisztelet fogja kísérni emlékezetemet"), az igazán figyelemreméltó 
azonban mégis az, hogy A szeretet többet mond el arról az anyagelvű világról, amely
nek a jelek szerint a húszesztendős költő számára — ha a valóban következetes meg
nyilatkozásait tekintjük — nincs alternatívája. Itt ugyanis nem csupán a túlvilág le
hetőségeinek kizárásáról van szó, de az is kiderül, hogy a fiatal Csokonai erőteljesen 
vonzódik egy vitalista típusú világmagyarázathoz — az anyag ugyanis ebben az ér
telmezésben nem gondolható el benne rejlő, vele együtt létező és általa megnyüatko-
zó erő nélkül, s ez nem más, mint a szeretet (- szerelem), egy bizonyos fajta vüáglé-
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lek, „minden a mindenekben". Ennek a materialista jellegű — hiszen e világiélek 
pusztán vegetatív erő s nincs köze transzcendens istenfogalomhoz — bölcseletnek a 
forrását nem találta még meg a Csokonai-filológia, de minden valószínűség szerint 
jóval a felvilágosodás előtti időkre (talán a késő reneszánsz természetfilozófia vidé
kére) vezethető vissza. Ez a redivivus azonban egyáltalán nem korszerűtlen s nem
csak azért, mert egy, a XVDI. században nagyon is virulens „spinozizmus"-sal roko
nítható, hanem mert nem mechanisztikus jellegű, vannak rokon mozzanatai — pél
dául — Goethe-i világlátással is. 

A szeretet című írás azonban nemcsak azért bír különleges jelentőséggel Csokonai 
életművében, mert filozófiai eszmélkedésének egyik fontos dokumentuma, de azért 
is, mert nemcsak az álom című verssel, hanem még számos Csokonai-költeménnyel 
(így, egyebek között, a Háfiz sírhalmávdX) tartalmaz közös szószerkezeteket, sőt, gon
dolatmeneteket is: Debreceni Attila tizenhat(!) ilyen motívumát tárta fel ennek az 
írásnak a kritikai kiadás szépprózai kötetében. Vajon már kész verseiből idéz a köl
tő e prózai szövegét írván vagy (ami talán valószínűbb) az itt felmerülő motívumok
ból nőnek ki a versek? A válasz a mi szempontunkból most közömbös, a lényeges an
nak belátása, hogy ez a szöveg — s így ez a filozófia — több szálon is belső össze
függésben van azzal a költői tevékenységgel, amelyet 1793-94 táján fejt ki a fiatal 
debreceni poéta, de szoros kapcsolatban van az ő, 1793 táján már befejezésükhöz 
közeledő tanulóéveit legmélyebben jellemző törekvésekkel is. 

A tanulóévek. Csokonai költői programjának jellegzetes írásait 1793—94-ben ké
szítette el, de pályakezdését jelentős részben már addig is az egyre inkább kibonta
kozó és egyre mélyebben átgondolt program vezérelte. Ha az életterv kikristályoso
dása csak a húszesztendős költő munkáiban történik is meg, felépülése már lényegé
ben az irodalmi pályán tett legelső lépésekkel kezdetét veszi. 

Ennek a költői irányulásnak ősmoccanásait figyelte meg Szauder József a propo-
zíciós verseket író Csokonai választásaiban. Igen korán megmutatkozott, hogy a va
lamely (általában közhelyes) igazságot okoskodva-érvelve kifejtő versleckékkel szem
ben ő szinte az első pillanatoktól kezdve otthonosabban érzi magát akkor, ha leírást 
kap feladatul: a sententia-val szemben előnyben részesíti a pictura-t Látványos pél
dája ennek az az egymással hasonló tárgyat kidolgozó Egyedül a tudományok teszik 
halhatatlanná az embert kivált a' Poézis és A Poéta tsak gyönyörködni szeret nem 
kíván ö semmit egyebet című propozíciós versek: az előző érvelő-bizonyító nehézkes
ségével szemben az utóbbiban a „szabadság érzésében fogant gyönyörködés" az egye
düli ihlető. Ugyanennek a „vidám természetű poéta" programja irányába mutató von
zalomnak a meglepően korai és meglepően nyüt dokumentumaként fogható fel az 
imént említett, A pillangó és a méh című állatdialógus, de innen bontakozik elő az 
a mély és szenvedélyes érdeklődés is, amelyet — ugyancsak pályakezdésének már 
igen korai időszakától — az olasz irodalom bizonyos szerzői és bizonyos alkotásai 
iránt tanúsított. Csokonai 16—17 éves korától tanul olaszul és készíti folyamatosan 
fordításait — műveinek 1795-ös lajstromából derül ki az a meglepő tény, hogy ad
dig elkészült szövegeinek mintegy fele (!) származik kedves olasz szerzőitől. Ez az if
jú Csokonai által olyannyira kedvelt irodalom elsősorban színműirodalom volt s rög
tön szembeötlik, hogy Tasso és Guarini bukolikus darabjaiban, Metastasio melodrá
máiban és serenataiban a fiatal költő olyan művekkel találkozott, amelyek nemcsak 
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tökéletesen megfeleltek alakuló költői érdeklődésének, de voltaképpen a legerőteljc 
sebb támogatást is kapott tőlük ahhoz, hogy a bontakozó vonzalom és orientáció ki
kristályosodjék és megszilárduljon. Ez a támogatás alighanem erkölcsi támogatás, 
azaz: bátorítás is volt, amelyre igencsak rászorult, hiszen nemcsak szülővárosának pu
ritán és szigorú légköre nem kedvezett egy olyan költői élet tervnek, amelynek közép 
pontjában a boldogság fogalma áll, de a magyar irodalom sem szolgált ebben a vo
natkozásban meggyökeresedett és továbbépíthető hagyománnyal. Az 1790 és 94 kö
zött megismert és jobbára le is fordított olasz művek közös vonása viszont éppen az, 
hogy a „vidám természetű poéta" programjával illenek össze: a szerelem uralkodik 
bennük és a szerelem szolgálatában állnak. Ez természetesen különböző módon tör 
ténik: Metastasio / / re pastore jaban a szerelem a hatalom, a rang és a pompa von 
zásánál bizonyul erősebbnek, Tasso L/toirnmjában képes legyőzni a legnagyobb el
lenfelét: a viszontszerelem hiányát, a Galatheában [>edig (amely ugyancsak Metasta
sio műve) Polifémet, a küklopszot tartja rabságában, igazolva a másba szerelmes 
Galathea jellegzetes (s Csokonai számára oly jelentőségteljes) gondolatát: a szerelem 
„eggy hatalmas Isten, a' ki tetszése szerint forgatja az én Indulataimat, és tőle nem 
futhatok, a' mint én akarnám". De az ifjú Csokonai olasz olvasmányaiból máshol is 
a program szelleme visszhangzik — az Amint óban a „Pásztori köntösben" fellépő Sze
relemnek vagy a Pásztorok Karának a szövege olyan mély kapcsolatban van A sze
retet című írás szellemével, hogy Koltay Kastner Jenő egyenesen bennük vélte meg
találni a szóban forgó prózai mű forrását, alighanem tévesen. Nagyon valószínű, hogy 
ahhoz, hogy Csokonai e művek fordításába belekezdjen, lényeges motiváló tényező 
volt az a lehetőség, amelyet az 1792-ben Pesten létesült első magyar színtársulat kí
nált az ifjú poétának, hiszen ő — mint más írásai tanúsítják — önálló íróként kép
zelte el (legalábbis egy ideig) egzisztenciáját. 1793. május 10-én kelt s már ötödik le
velében felajánlott tizenhat darab között nyilván ott voltak az említett színművek is, 
sőt, elsősorban ezek lehettek ott. Az elmondottak alapján azonban nyüván nem alap
talanul következtetünk arra, hogy maguknak a daraboknak kiválasztásában viszont 
aligha lehetett bármilyen szerepe is Kelemen László társulatának: itt már nemcsak 
egy alakuló, de egyre határozottabb irányú írói érdeklődés működött közre. 

Ezek a folyamatosan készülő fordítások szoros kapcsolatban vannak a készülő mű
vekkel — Csokonai számára az olasz költészet természetesen nem csupán bátorító 
hagyományt adott, hanem termékenyítő mintákat is. Ám ahogy a neki szükséges olasz 
művek kiválasztásában megmutatkozott a fiatal költő céltudatos egyénisége, ugyan
úgy jelen van ez az egyéniség akkor is, amikor a tőlük tanult elemeket saját költői 
vüágába építi. Rögtön szembeötlik, hogy az emlegetett műveket Csokonai csak for
dítja, de — mint műveket — nem utánozza őket már a költői pályán tett első lépé
seinél sem: amikor színdarabot ír (1793 elején), akkor e műve gyökeresen tér el az 
olasz szerzők színpadi vüágától. A saját költői univerzumát alakító poéta erősen sze
lektálva hasznosította a számára egyébként fontos irodalmi matériát. A válogatásban 
a jelek szerint két motiváció játszott közre. Elsősorban a költő tehetségének termé
szete — ő mindenekelőtt lírikus volt, ez magyarázza, hogy számára fokozatosan el
homályosulnak a történetek és a lírai helyzetek kerülnek előtérbe. Ez a vonzalom már 
a fordítások menetében megnyüvánul — Csokonai (Szauder József szavát használva) 
végül is „elunta" a Metastasio-darabok fordítását és egyre inkább a „lírai, tisztán 
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költő Metastasio felé fordult". Az érdeklődésnek ez a váltása bízvást általánosítható 
pillanat: ha a költői program — az irány — megtámogatásához fontosak is voltak a 
művek, saját tevékenysége során nem e művek másának elkészítéséhez fogott, hanem 
azoknak csak elemeit hasznosította. Az ő korai versei jó részének tája is görögös bu-
kolika tája, jellegzetes díszletekkel és szereplőkkel — szerelmes pásztorok szólalnak 
meg többnyire konvencionális helyzetekben. Csokonai 1795 előtt keletkezett versei 
egy részének „én "-je akkor is jól beleilleszthető az olasz minták után kialakított köl
tői világba, ha a versekben semmi nem idézi fel ezt a környezetet. Koltay-Kastner 
Jenő és Szauder József Csokonai 1795 előtti költészetében számos, az olasz poézis-
ből áthasonított motívumot tártak fel s mutatták ki, hogy az áthasonítás egyben ma
gasabb szintre való emelését is jelenti az adott témának vagy motívumnak. Ennek el
lenére: Csokonai 1795 előtt létrehozott ugyan örök értékű alkotásokat, ám éppen 
ezért feltűnő, hogy az olasz matéria nyomán készült versei közül kevés a maradék
talanul jelentős teljesítmény. Vannak ugyan apró remeklések (Esdeklő biztatás) és 
a konvencionális témák kidolgozásában mindig jelen van a nagy költő keze nyoma, 
mégis: a „vidám természetű poéta" egyelőre valóban inkább csak tanuló azon a tere
pen, amelyen — programja szerint — képességeit összpontosítani akarja. 

A mintaképekhez való viszonyt azonban nemcsak a költő hajlamai, hanem becs
vágya is mélyen befolyásolta. Míg a lírai hajlam a mintákat mintegy elemeire bont
va építi be a maga épülő vüágába, addig becsvágy ezekből az elemekből egy nagy 
kompozíció kialakítására készül; a görög mitológiának a XVII—XVIH. századi olasz 
irodalom által átszínezett kellékeiből tolla alatt az egész emberiség történetét illető 
poéma körvonalai bontakoznak elő. Ennek a jegyében született meg A csókok című 
mű terve és készült el néhány kidolgozott részlete. Az 1794-ben keletkezett részle
tek az első pillantásra is szoros kapcsolatban vannak az olasz irodalomnak általa meg
ismert részlegével—elsősorban TassoL 'Amintdfivdl mutathatók ki rokonvonások— 
mégis: teljesen egyéni s korántsem csak az eltérő (egyébként az ovidiusi „átválto-
zások"-kal rokon) műfaj miatt. Melites és Rozália története — éppen azért, mert 
többféle jegyzet is fennmaradt — nehezen rekonstruálható, de bizonyos: itt a „vidám 
természetű poéta" becsvágyát a leginkább kielégítő, monumentális vállalkozásról van 
szó, az emberiség nagy kérdéseiben állást foglaló költeményről. A cselekmény még 
azelőtt kezdődik, mielőtt Szaturnusz benépesítette volna emberekkel a földet s fon
tos szerep jut benne a Hajnalcsillagra telepített tündéreknek, akik kapcsolatban ma
radtak az emberek világával. Bár ők viszik a bölcs elméjét is az „igazság és vitézség 
örök templomába", mégis, igazi és leginkább hangsúlyozott feladatuk az, hogy az eré
nyes, de azért voltaképpen csak érzéki képzetekből álló boldogság hordozói legyenek 
— ha ők távoznak az emberi szívből, akkor az „kietlen pusztává" válik, mivel helyü
ket a „bujaság és a szorgalom" (!) foglalják el. Melites és Rozália az emberiség elő
történetének az emberpárja, egy történelem előtti aranykor létrehozói, akik bokorrá 
és madárrá változnak, midőn idejük letelik. Csokonai nem fejezte be művét s utal
nak rá jelek, hogy ami elkészült, az is csak prózai előzetese egy későbbi verses fel
dolgozásnak, amibe a költő már soha nem kezdett bele. Akárhogyan is volt: amikor 
Az ember a poézis első tárgya című, 1801-ben keletkezett költeményében visszate
kintve addigi életútjára tanulóéveit a „büszke vetélkedés" idejeként is jellemzi, ak-
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kor e mű tervére is gondolnunk kell — ha a vállalkozás sikerét illetően kételyek is 
felébredhetnek bennünk, méreteit illetően aligha. 

A becsvágy megnyilatkozásánál azonban számunkra most fontosabb, hogy minek 
a szolgálatában áll ez a becsvágy — a mű nyilvánvalóan a boldogság énekesének az 
alkotása és talán nem szükséges hangsúlyoznunk, hogy mély, bensőséges összefüg
gésben van a „vidám természetű poéta" programjával. 

A program jelentése 

Csokonainak az 1790-es évek elején kezdődő „tanulóévei"-t már a bontakozó prog
ram vezérli, program, amelynek hátterében etikai és metafizikai megfontolások kö
vetkezetes és egymásra épülő rendszere rajzolódik ki fokozatosan előttünk. E rend
szer lényeges vonása, hogy nem a művek mögött, mintegy azok létrejöttének feltéte
leként létezik, hanem önmagában is — Csokonai nem csupán rendelkezett egy gon
dolatilag megalapozott életterwel, de feltűnő módon törekedett arra, hogy gondola
ti alapozását a maga fogaimiságában is láthatóvá tegye. 

A pályakezdő Csokonai irodalmi működése így ebből a szempontból is kettéválik: 
egyrészt a „vidám természetű poéta" programjából következő, azt mintegy megvaló
sítani igyekvő költői tevékenységre, másrészt pedig arra, ami e program megalapozá
sának és kifejtésének szolgálatában áll. A programot megvalósító műveknek általá
ban kísérleti jellegük van (főleg a fordítások és a kisebb terjedelmű költemények tar
toznak ide) s a színvonalat illetően többnyire elmaradnak azoktól, amelyek a prog
ram valamely vonatkozását fejtik ki. így pl. Az álom című költemény, amely a köl
tői életterv metafizikai alapzatának egyik összefoglalása, mindenképpen magasabb 
rendű költői teljesítmény, mint a program megvalósításának a menetébe illeszkedő 
kisebb versek egész sora, a Szerelmes búcsúváeltől a Méz mézéig. De a tanulóévek 
legnagyobb igényű vállalkozásának,^ csókoknak elkészült részletei a kivételes költői 
kifejezőerő nyilvánvaló jelenléte ellenére sem ígérték remekmű születését. A progra
mot megalapozó és kifejtő írások száma kevesebb, de ami költeményként készült, az 
igen magas színvonalú (A vidám természetű poéta is Csokonai nagy versei közé tar
tozik), vagy pedig nem költői munka, mint pl. a Természeti morál. A különbség — 
részben — természetes, onnan adódik, hogy Csokonainak a „vidám természetű poé
ta" költészetének megteremtéséhez egy új költői nyelvet kellett kidolgoznia, a prog
ram kifejtéséhez és bölcseleti alátámasztásához viszont nem ismeretlen utakon ha
ladt: a gondolati költészetnek a f elvüágosodáskorí magyar irodalomban is jelentős ha
gyományai voltak már s bizonyítható, hogy Csokonai ismerte őket. Nem természetes 
és magától értetődő viszont az, hogy a fiatal költő bontakozó életművében önálló, sőt, 
nagyon is feltűnő épület az, ami — funkciója szerint — csak az alapozása a jól kö
rülhatárolt programot megvalósító költészetnek. 

Ez csak azért lehetett így, mert Csokonai nyilvánvalóan nagy jelentőséget tulajdo
nított a költészete mögött álló füozófiának. A huszadik életéve körül járó költő mű
veinek ez az erőteljes vonulata arról tanúskodik, hogy a bölcselet nem csupán azért 
volt fontos, hogy spekulatív úton elvezesse őt költői útjának megtalálásához, hiszen 
így — miután hozzásegítette a költői öröklét egyik feltételéhez, az alkalmas költői 
szerephez — a háttérben kellett volna maradnia. A füozófia nyüván azért szólal meg 
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önállóan, mert volt önálló, a „vidám természetű poéta" programjától eredetében ugyan 
egyáltalán nem független, de célját tekintve attól eltérő jelentősége is. Úgy véljük, 
hogy a költői öröklétre aspiráló ifjú poéta munkásságának ez az oldala az, amely köz
vetlen és dinamikus kapcsolatban van saját korával, azaz: voltaképpen itt tárul fel 
az, hogy Csokonai számára milyen jelentéssel bírt az a boldogság, amelyet költői mű
ködése középpontjába állított. E jelentés akkor közelíthető meg, ha számba vesszük 
a fogalom konstitutív elemeit. A Csokonai számára érvényes boldogságeszme négy 
egymásba szövődő, de a különböző írások alapján meglehetősen tisztán elénkrajzo-
lódó mozzanatból épül fel. E boldogság — mivel a túlvilági lehetőségek vagy teljesen 
elhomályosultak a költő számára vagy a költő tételesen is kizárta őket világából —, 
szigorúan evilági jellegű (a); az egyén boldogságát jelenti, amely azonban igényli, sőt, 
feltételezi minden ember boldogságát (b); elsősorban a szerelem a forrása, nem „bu
ja", mégis, határozottan érzéki jelleggel bír (c) és — nem ez a mozzanat áll az előtér
ben, de mégis feltűnő — nem csak a szomorúság költőinek vagy a „vad hérosok"-nak 
a világával áll szemben, de szemben áll a munka, a „szorgalom" világával is (d). 

Csokonai boldogságfogalma e négy, egymással szervesen összekapcsolódó elemből 
áll, ez a szerkezet azonban nem adja meg jelentését. E jelentés akkor tárulhat fel 
előttünk, ha a fogalmat elhelyezzük abba a kontextusba, ahol létrejött, azaz: ha szem
besítjük a kor megfelelő tendenciáival. Itt pedig már szinte az első pillantásra feltű
nik, hogy a fiatal debreceni poéta gondolatvilágának tisztán elénk rajzolódó közép
pontja meglehetősen egyedi képződmény az időszak Magyarországának szellemi éle
tében, ahol — előbb — a sztoikus morálf üozóf ia különböző változatai, utóbb (a nyolc
vanas évektől) a nemzet kérdéskörének interpretációi álltak az írástudók érdeklődé
sének az előterében. Éppen ezért ötlik gyorsan a szemünkbe az az írói csoportosulás, 
amelynek gondolkodása és a fiatal Csokonai életfelfogása között jól kirajzolódó érint
kezési pontok vannak. A Csokonaiéhoz hasonló boldogságeszme — bár jórészt elta
karják a konfliktusok, amelyeket ébreszt a lelkekben — az 1770-es évek magyar iro
dalmában, a magyar felvüágosodás első nemzedékének szerzőinél merült fel. Bessenyei 
György (Csokonai epitetonjávai: „mind érdemre, mind rangra első literátorunk") pá
lyája a hagyomány — a hagyományos morál — elleni lázadás jegyében indult a het
venes évek legelején, s e lázadás első mozzanata a kor keresztény moralistái által hir
detett sztoikus erkölcsfilozófia radikális megtagadása volt: Bessenyei számára a bol
dogság csak az ember „érzékeny" voltán, azaz: testi — természeti — meghatározott
ságán alapuló boldogság lehet. Kortársai közül ő volt az egyetlen, aki filozófusként 
gondolta végig az — egyébként nemzedéke minden tagját mélyen befolyásoló — új
fajta, a lemondással és az aszkézissel szakító boldogságeszmében rejlő dilemmákat. 
Egy drámai gondolkodói út eredményeképpen a hetvenes évek végén elkészülő prog
ramírásaiban az „érzékeny" ember boldogságfogalma majd a közjóról kialakított 
koncepció keretei között veszíti problematikus vonásait. Az egyes ember „termé
szetes" boldogságigénye (amelynek jogosultsága és racionalitása nem vonható kétség
be: evidencia) ugyanis veszedelmes implikációkkal terhes, hiszen a természet önma
gában immorális, és így a hatalmának alávetett ember is az. Ezért van, hogy az egyes 
ember boldogsága megnyugtató módon csak egy általános boldogság (értsd: a társa
dalom nyugalmának és stabilitásának) függvényeként gondolható el — a természet 
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innen, a tudományok terjedése révén remélhető közjó felól nézve vált alakot s válik 
rokonszenves hatalommá. Amikor tehát az induló Csokonai filozófusi törekvéseinek 
középpontjába a határozottan e világi és testi jellegű, ugyanakkor a „mások" szem
pontját is magában foglaló boldogság fogalmát helyezi, akkor a hetvenes évek írói
nak, az ún. rendi felvilágosodás első nemzedékének tradíciójához kapcsolódik. De 
amennyire egyértelmű e kapcsolódás ténye, olyannyira nyilvánvalóak az eltérések is. 
Ezek az eltérések az egyén és közösség viszonyának merőben eltérő értelmezésén ala
pulnak. Míg Bessenyei idézett programírásainak a közboldogság a tétje, mintegy ez 
az alapja annak, hogy az egyén is boldog lehessen, Csokonai esetében éppen fordít
va áll a dolog: az egyén boldogsága igényli a köz, a „mások" örömét. Csokonainál te
hát — ellentétben Bessenyeivel — a köz boldogsága csak feltételként és nem közvet
len célkitűzésként szerepel, mégis: a társadalom szempontjából a kilencvenes évek if
jú poétájának és nem a hetvenes évek filozófusának a programja a bátrabb és a kö
vetelőzőbb. Ha Bessenyeinél az egyén boldogsága csak függvénye a közjónak, Csoko
nainál pedig az egyén boldogsága csak a másokéval lehet teljes, akkor voltaképpen 
arról van szó, hogy Bessenyei türelmes realizmussal szemléli az egyén (átmenetinek 
tekintett) boldogtalanságát, Csokonai számára viszont a köz javának csonkasága köz
vetlen módon csonkítja az egyén örömét. Ennek az eltérésnek a hátterében az em
berről való eltérő felfogás húzódik meg: Csokonai számára az ember a természettől 
fogva morális lény, Bessenyei (s a felvilágosult rendiség első nemzedéke) számára vi
szont éppen azért kell előbb a társadalomból kiűzni a rendetlenség és a zűrzavar ré
mét, mert a természet — az emberben működő természet — nélkülözi az erkölcsi 
princípiumot. Csokonai nem is képes üyenfajta veszedelem érzékelésére — az ő gon
dolkodásában az emberekben élő boldogságvágy nem fordulhat mások ellen, hiszen 
így önmaga ellen fordulna. Jellemző, hogy Bessenyei írótársa, Báróczi Sándor volt 
ugyan újkori irodalmunkban a szerelem első apologétája, mégis: csak úgy és azáltal 
dicsérheti a szerelmet 1775-ben, ha megmutatja: müyen hasznos indulat ez (más in
dulatokkal ellentétben) a társadalom szempontjából. Csokonaitól az üyenfajta öniga-
zolási kényszer teljesen idegen. A két, azonos alapzaton helyet foglaló és egymással 
a leglényegesebb pontokon rokon felfogás között a nemkevésbé lényeges különbség 
így — végül is — a látványosan eltérő mentalitásban mutatkozik meg: a hetvenes 
évek daliás és az életben (a nők körében is) otthonosan mozgó, többnyire tehetős ne
mesi családokból származó írói tele vannak nyugtalansággal, a küencvenes évek be
teges és szegény, feltehetően szerelmeiben sem igazán sikeres ifjú poétája viszont el
fogulatlan és felszabadult. 

Kínálkozik a tanulság: a felvilágosult nemesség aggodalmaival egy libertinus haj
lamú diák felelőtlen és derűs kötetlensége áll szemben. S e látszatot csak erősíti, hogy 
— mint utaltunk rá — Csokonai életfelfogásának van még egy feltűnő jellemvonása: 
nála az örömök vüága szembenáll a „szorgalom" világával, a boldogságra törekvő élet
vitel a munkás élet értékét vonja kétségbe. Igaz: a korai (már 1791-ben elkészült) ál
latdialógusba foglalt vita, a pillangó és a méh polémiája eldöntetlen eredményre 
vezetett ugyan, de ha a két magatartás vetélkedését a költő alakuló programjának és 
— már akkor — e program jegyében folyó tevékenységének a háttere előtt vesszük 
szemügyre, akkor egyértelműen a pillangó magatartása áll közel a költő felfogásához. 
Ráadásul Csokonai későbbi megnyilatkozásai tételesen is a pillangót igazolják. A csó-
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kokban — idéztük — csak a „kellem fiaitól elhagyott" és így „kietlen pusztává" vált 
szívekben találhat otthonra a „szorgalom", de a Jegyzések s értekezések az Anakre-
óni dalokra című írásában is a „csendes és szorgalom nélkül való élet" diszkrét, de 
félreérthetetlen apoteózisával találkozunk. Fontos hozzátenni, hogy ez a szembeállí
tás nem differenciáltan, nem mindenfajta, csak a „bujaság"-ot (A csókok) és a „vas
tag baromi gyönyörködést" (Jegyzetek) elkerülő, azaz: az erkölccsel átitatott érzéki 
öröm áll szemben a munka sivár világával, de éppen ez az ismétlődő különbségtétel 
árulja el: a felvüágosodás legnagyobb magyar költője nem alkalomszerűen, hanem 
megfontoltan és következetesen foglalt állást a szorgalommal és a munkás élettel 
szemben. E kétségkívül meglepő magatartáshoz azonban hozzátartozik az is, ahogyan 
a költő kezeli ezt a polémiáját. Feltűnő ugyanis, hogy míg Csokonai más, az övétől 
eltérő, neki nem rokonszenves magatartás-változatokkal nyíltan vitatkozik — a szo
morúság énekeseivel éppen úgy, mint a vad „hérosok"-kal —, addig ez a szembenál
lás (a korai és kétértelmű állatdialógust leszámítva) határozott ugyan, de inkább csak 
kurta utalásokban nyilatkozik meg. Míg a pillangó és a méh esetében nézetek ütköz
tek meg, az a továbbiakban mentalitások (tehát: gondolattal nem kísért, reflektálat
lan magatartások) szembenállásává szegényedik, vagyis: folytatódik az állatdialógus
ba foglalt vita, de az ott szereplő érvek nélkül. Csokonainak a munka világához való 
viszonyát azonban éppen a nézetek elhalványulása értelmezi. A méh szavaiból egyér
telműen kiderült: a munkás életvitel mögött a lemondás, a monoton hétköznapokba 
betagolódott, alázatos és örömtelen élet elfogadása húzódik meg. A pillangó és a méh 
vitája azért marad eldöntetlen és később — a költő részéről nyilvánvalóan bekövet
kezett döntés után — azért maradt kifejtetlen és csak utalásokban megjelenő elha
tárolás, mert Csokonai ellenfelei nem azok, akik dolgoznak, hanem az az elvont ma
gatartás, amely a munkával együtt elfogadja a velejáró kényszert és alávetettséget is. 
Az erkölccsel átitatott érzékiség és a kisszerűséggel átitatott erkölcsös magatartás áll 
itt szemben egymással és ez a szembenállás nyíltan, fogalmi alakban — éppen a ben
nük rejlő ambivalencia miatt — nem fogalmazható meg. 

Amikor tehát a „vidám természetű poéta" programját nem csak költői művei ál
tal igyekszik megvalósítani, de nagy jelentőséget tulajdonít annak is, hogy e program 
gondolati alapját különböző módokon, de nyíltan is kifejtse, akkor ez láthatóan azért 
van így, mert — a nyilvánvaló azonosság ellenére — a program megvalósításának és 
a program gondolati alapozásának á jegyében fogant művek között jól érzékelhető 
különbség feszül. A programot megvalósító műveknek inkább irányuk van (a költő a 
boldogság énekese akar lenni, szemben a szomorúság énekeseivel), a program gondo
lati alapozásának a jegyében születő írásoknak viszont élük: a költő személyes becs
vágyát szolgáló tevékenység mellett jelen van a másik, amely a polemizáló indulat 
szolgálatában áll. E polémia sajátossága, hogy éppen azokkal a tendenciákkal szem
ben nyüvánul meg, amelyekhez Csokonait jól kimutatható eszmei szálak és közös ér
dekek fűzik. Vitatkozik tehát a magyar felvilágosodás első nemzedékének, Bessenyei
nek és íróbarátainak irodalmával, akikkel azonos álláspontot vall ugyan az ember bol
dogságának mibenlétét illetően, de ő az egyes ember boldogságának feltételeként min
den ember boldogságát igényli, szemben a Bessenyei programírásai által sugallt fel
fogással, amely az egyén boldogságát a közjó függvényében fogja fel. Jelen van ugyan
akkor Csokonainak ezekben az írásaiban a saját emberi-társadalmi környezete ellen 

363 



irányuló kritika is, hiszen elutasítja a „szorgalom" világát, azaz: a hétköznapok öröm
telen alávetettségébe belenyugvó mentalitást. Talán megkockáztathatjuk a polémia 
alapjaira való utalást: Csokonait intellektuálisan szoros szálak fűzik a felvilágosult 
nemesség irodalmához, de ő ezt az irodalmat a társadalom alsóbb rétegeiből szárma
zó írástudó igényei és elfogulatlansága szerint értelmezi át. De ugyanígy megterem
ti a distanciát azzal az emberi világgal szemben is, amely őt útjára bocsátotta: a fe
udális világ polgárságának lehetséges, az alávetettséget és az örömtelenséget elfoga
dó mentalitásával az igényes, az élettel szemben követelményeket felállító értelmisé
gi magatartását állítja szembe. 

A programnak tehát erőteljes társadalmi tartalma van, csak éppen áttételes mó
don és nem nyíltan nyilatkozhat meg — az induló Csokonainak az emberi világra vo
natkozó s valóban átfogó nézetei közvetlenül csak bizonyos és kedvező pillanatokban 
törhetnek felszínre. A költő utóéletének egyik paradoxona, hogy e kivételes pillanat
ban született kivételes vers Csokonai legismertebb költeményei közé tartozik, így az 
a benyomásunk alakulhat ki, hogy Az estve című költeménybe foglalt eszmék Csokonai 
költészetének előterében álló eszmék. Pedig éppen fordítva van: e jelentős, nemcsak 
a felvilágosodáskori, hanem az egész magyar irodalom történetének a legnagyobb köl
tői teljesítményei közé tartozó alkotás a költő világának legmélyebb rétegéből való s 
napfényre valóban csak a körülmények szerencsés összejátszásának következtében 
került: a költeményt feltehetően a köztársasági mozgalom reményei hívták életre. Az 
„enyém-tied" világa ellen lázadó, az egyenlőtlenség vüagából a „miénk" világába 
visszavágyó verset hagyományosan rousseau-i ihletésű költeményként tárgyalja az 
irodalomtörténet, természetesen jogosultan. De látnunk kell azt is, hogy e vers köl
tőjének nincs sok köze Rousseau moráljának és ízlésének spártai szigorához, ő (a 
„természet földesura") nem a francia bölcselő által annyira kedvelt egyszerű és érin
tetlen természetet idézi a vers meditáló „én"-je köré, hanem egy olyan tájat, amely
nek berendezése éppen hogy elképzelhetetlen a mesterségek és kereskedelem nélkül: 
a költő számára az este díszletei (hintó, ajtó, festett felhők, balzsam, koncert, fűszer
szám, teátrum, rajzolat) az emberi tevékenység termékei. Rousseau — a később oly 
sokszor idézett Rousseau — hatása azonban éppen így az erőteljes: az eszménynek 
egy ellentétes ízlés közegén kellett áthatolnia. 

A program és a nemzet költőjének státusa 
Mint az eddigiekben láttuk, Csokonai irodalmi tevékenységének irányát ugyan tá

volról sem kizárólag, elsősorban azonban mégis eredeti választása, a boldogság éne
kesének a programja és e programmal összefüggő kérdések határozták meg — az 
alkalmakat szolgáló költő szerepének vonzásánál egyértelműen erőteljesebb a poéta 
doctus hivatástudata. Számos és szembeötlő tény utal arra, hogy Csokonai pályafutá
sa során felmerült egy másik — s ugyancsak jelentős értéken alapuló — életterv le
hetősége is. Az eredmény azonban itt is hasonlóan alakul: a nemzet költőjének stá
tusánál (mert hiszen erről van szó) a „vidám természetű poéta" programja ugyancsak 
nagyobb vonzerővel bírt. 

A nemzeti nyelv és irodalom kérdésköre a Csokonai felléptét közvetlenül megelő
ző időszak hazai irodalmi életének központi problémája volt. Végső soron az ifjú deb
receni költő pályakezdését oly jellemző öntudat és magabiztosság is azon a presz-
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tízsen alapul, amelyet az 1780-as évek (túlnyomórészt nem nemesi származású) írás
tudói vívtak ki a magyar nyelvű irodalom számára. Ha valaki 1790 körűi az írói pá
lyát választotta a kor Magyarországán, egyszerűen nem kerülhette meg e mozgalom 
által felvetett kérdéseket, hiszen a választott pályájának létjogosultságát igazoló kér
déseket kerülte volna meg. Természetesnek tekinthető tehát, hogy már a pályakezdő 
Csokonai korai írásaiban is felbukkannak, élete végéig vissza-vissza térnek, bizonyos 
időszakokban pedig kifejezetten jelentős szerepet játszanak az 1780-as évtized nyelv
irodalmi mozgalmának jellegzetes tételei, érvei és törekvései. A nemzet és a nemzet
hez való tartozás első (és lényegében egyetlen) határozmánya az ő felfogásában is a 
nyelv: a nyelv léte és a nemzet léte kölcsönösen feltételezi egymást, olyannyira, hogy 
van pillanat, amikor számára is felmerül a nemzethalál veszélye, az a lehetőség te
hát, hogy „amig mi szunnyadozunk, elenyészik a magyar nyelv minden díszével... s a 
jövő századokban úgy fogják a magyar nyelvet feltalálni, mint ennek a századnak kö
zepe táján az ez előtt ezer esztendőkkel virágzott Celták nyelvét". S ahogy a nyelv 
léte a nemzet létét jelzi, úgy jelzi a nemzeti nyelven készült irodalom a nemzeti lét 
minőségét, a nemzeti nyelv és irodalom művelése tehát egy igazi és magasrendű ha
zafiság megnyilatkozási terepe: az egyik fő probléma éppen az, hogy a „tanultak éhen 
fáradoznak a nemzet dicsősége mellett". Ennek a gondolatnak a jegyében fogant az 
1793-ban készült, de végül is befejezetlenül hagyott színmű, A méla Tempefői vagy 
az is bolond, aki poétává lesz Magyarországon. E mű alcímét mégsem lehet egy az 
egyben értelmezni — e vígjáték (legalábbis a távlatokat illetően) még optimista vál
lalkozás volt, hiszen az általa nyújtott szatirikus körképhez, amelyben a nemzeti iro
dalom művelésében megtestesülő hazafias érdem áll szemben a kisszerű és üres szó
rakozásokba elmerült feudális világgal, nyilvánvalóan számításba kell venni a számí
tásba vett közönséget, a kor embereit, akik a szerző reménye szerint beülnek a da
rab előadására és ott jól szórakoznak. Azt a reményt tehát, hogy létezik az immár 
számottevő — s belépti díjaival az írót eltartani képes — tábor, amely kineveti a 
nemzeti irodalmat lebecsülő nemesi Magyarországot, amelynek képviselői a magyar 
literatúra helyett a divatról szóló könyveket, a kártyázást, a vadászatot, a gyermeteg 
játékokat kedvelik és ha elfogadnak irodalmat, akkor az idétlen tudálékossággal el-
ménckedő Csikorgó verseit, illetve (s ez különleges figyelmet érdemel, hiszen a da
rabban is különleges helye van) a nép meséjét fogadják el. Tempefői és szerelmese, 
Rozália az 1780-as évek értelmiségi irodalmának a szószólói—a színpadról az évtized 
szinte minden jelentős magyar írójának a neve elhangzik hangos dicséretek között: a 
darab az ő mozgalmuk összegzéseként fogható fel. 

A „vidám természetű poéta" programja körül tehát olyan problematika is megszó
lal az ifjú költő írásaiban, amely nélkül — hiszen a magyar nyelvű irodalom létét és 
presztízsét érintő kérdésekről van szó — ama költői programot sem lehetett volna ki
alakítani, amely azonban az ifjú költő által megvalósítani kívánt irodalmisággal nyil
vánvalóan ellentétes implikációkat foglal magában. A boldogság énekesének életter
ve, sem létrejötte, sem a megvalósítására tett erőfeszítések nem képzelhetők el ugyan 
a magyar nyelvű irodalom helyzetének stabüitása, főként: az írók öntudatának és ma
gabiztosságának növekedése nélkül, de a magyar nyelvű irodalom létének igazolásá
ra és pozíciójának erősítésére e program önmagában nyilvánvalóan elégtelen — ah
hoz a magyar nyelven művelt irodalom hasznosságát kell bizonyítani a nemzet életé-
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ben. Végső soron ebben a helyzetben található meg annak a megosztottságnak az alap
ja, amely lényegében mindvégig áthatja Csokonai poétikai nézeteit, nevezetesen: szá
mára az irodalom egyszerre lesz (a program szellemében) önmagában megálló és ön
magának elégséges érték, és ugyanakkor értelmét valamely, nála magasabb rendű cél 
érdekében elnyerő — eszköz. E célt vagy célokat — az elmondottak értelmében — 
a nemzet életének szükségletei jelölik ki s Csokonai életének bizonyos, ha nem is na
gyon gyakori, de elszigeteltnek sem mondható időszakaiban vállalja is ezek szolgála
tát: a nemzeti költő szerepét. E szerephez tartozó feladatokban — végül is — jól elő
tűnnek azok a mozzanatok, amelyek vonzották az e témakörbe belépő Csokonait, de 
ez az orientáció befolyásolta ugyan költői tevékenységét, igazán mélyen és tartósan 
azonban nem hatott ki életművének alakulására. 

A nemzeti költő szerepe Csokonait kétféleképpen kísértette meg. Az egyik a nem
zeti múlt énekesének a — kor nyelvén szólva: a „bárdus" — státusa volt. Számos tény 
mutatja, hogy itt részéről nem csupán felszínes és alkalmi tájékozódásról van szó, 
mégis: életművében ennek a meg-megújuló nekibuzdulásnak (amint erről az Árpádiász 
címmel tervezett honfoglalási eposz sorsa tanúskodik) csak szerény hozadéka maradt 
fenn. Terveiből, jegyzeteiből és utalásaiból egyaránt kiderül, hogy szándékai fellob-
banások voltak ugyan, de rendkívül intenzív, a személyiség erőit összefogó fellobba-
nások — ez magyarázza, hogy a témakörre, a honfoglalásra vonatkozóan ő mély, ki
terjedt és eleven tudással rendelkezett. Ennek ellenére: az Árpádiászból készült rész
let s azok a versei, amelyek összefüggésbe hozhatók e szerep betöltésére irányuló 
erőfeszítéseivel, nemcsak arról tanúskodnak, hogy ez a költői szándék alapvető ellen
tétben volt a költő eredeti vonzalmaival, hanem arról is, hogy e vonzalmak — a „vi
dám természetű poéta" vonzalmai — voltak az erősebbek: e próbálkozások sorsát, ü-
letve az elkészült művek jellegét végül is ezek döntötték el, illetve alakították ki. Az 
Árpádiászból elkészült (s némüeg bizarr) tervezet, de különösen a ki is dolgozott öt
venegy sor jól mutatja, hogy a haza hajdani vitézi világa mennyire idegen volt tőle. 
A „Rettentő harcokat, vért és szörnyű / Bajnokot" énekelni kezdő költő figyelme 
meredek ívben zuhan annak a kies környéknek a leírásába, ahol a poéta felidézi ama 
időket, s innen, a kellemek otthonából, költészetének igazi világából nem is tud 
visszatérni a „szörnyű Árpád" harcaihoz. A „bárdus" szerepének betöltésére való al
kalmatlanságáról hasonlóképpen tanúskodik egy másik, befejezett és jelentősnek ítél
hető műve, az 1798-ban keletkezett A haza templomának örömnapja című költemé
nye is — e vers akár e szerepről való lemondás meglehetősen nyílt dokumentuma
ként is felfogható. A költő itt a dunántúli főnemeseknek (Széchényi, Festetich, Csáky) 
udvarol s a viszonylag terjedelmes munkában a vallásos képzetkör lép be a nemzetről 
való gondolkodásba — a hazának valahol távol temploma van s ugyanott (a „kőszá
lak alatt") van a hazáért halt hősök temetőhelye is: a táj rajzán mintha az északi 
nemzetek mitológiájának bizonyos motívumai ütnének át. Ide száll a költő képzele
te, de nem győz szörnyülködni („Szörnyű környék", „rettenetes környék") — a tisz
telet és a borzalom kitételei egymást váltják: Csokonai láthatóan képtelen magát be
leélni a hazáért halt hősökkel kommunikáló, nálunk Ányos Pál által kezdeményezett 
s Batsányi János által oly hón óhajtott költői szerepbe. Ő — nyíltan meg is fogal
mazza — a régi bajnokok sírhelyeitől a „szeled békesség mezejére" vágyik vissza, 
ahol a „sír is vidám, a halál is kellő" (!) — ráadásul nem általában egy sírról, hanem 
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egy meghatározott, ama famíliákhoz tartozó személyek által jól ismert férfi, Czin-
dery Pál sírjáról van szó. Itt, e derűs tájon egy másfajta hazafiság építette fel temp
lomát, amelynek oltárán egyébként a „legfőbb dicsőséget" szerző néhány nagy ma
gyar uralkodó kis névsora Attilával kezdődik és II. Józseffel végződik. 

A „vidám természetű poéta" akkor sem tudja tehát megtagadni a kellemek — jó
részt kozmopolita — világa iránti mély vonzalmát, amikor a nemzeti múltról énekel. 
Tudjuk, hogy erre a kísérletre, tehát e költői szerep felvételére először életének egy 
kedvezőtlen pillanatában tett kísérletet — az Árpádiász, a kollégiumból való kicsa-
patása után, valószínűleg a Sárospatakon töltött fél év alatt fogant meg, de a tervre 
vissza-visszatér 1800 után is, s megnyilatkozásai olyan informáltságról tanúskodnak, 
hogy bizonyosra vehető: a gondolat közben is foglalkoztatta. A nagyralátó terv azon
ban a jelek szerint nem csupán a költő becsvágyát ébresztette fel, hanem ideológiai ér
zékenységét is — a honfoglalás témája ebben a korban nem csak az egységes, rendek 
szerint nem tagolt nemzetfogalom propagálására volt alkalmas, de arra is, hogy egye
nesen a nemzet alacsonyabb néposztályait állítsa be a nemzeti lét igazi fenntartóiként. 
Ezt sikerült megvalósítania Dugonics Andrásnak a kor legnagyobb hazai könyvsike
rével, az 1788-ban megjelent Etelka című regénnyel, s minden jel arra vall, hogy a hon
foglalás témájával foglalkozó Csokonainak éppen ez a mű volt az egyik forrása. Aszer-
zőhöz 1796-ban terjedelmes és szép ünneplő verset in Dugonics oszlopa címmel, 
egyéb műveinek utalásaiból pedig a regény részletekbe menő ismerete bizonyítható. 
AzEtelka aktuálpolitikai vonatkozásban (főleg célzásaival) a II. Józseffel szembenálló 
magyar nemességet támogatta, a regény egészéből áradó ideologikum viszont a ne
mességen kívüliek szempontjából értelmezi át és ábrázolja a honfoglaló magyarok vi
lágát. Ennek az átértelmezésnek egyik lényeges, deAzestve költője számára már ke
véssé újszerű és nem is igazán izgalmas, ámbár közömbösnek semmiképpen nem te
kinthető eleme, hogy itt a hajdani magyar társadalomnak közjogi szempontból egy
séges képe bontakozik ki: a nemesek egyszerűen a törzseket a hadseregben képviselő, 
azaz: a „Karddal dolgozó" magyarok voltak. Sokkal nagyobb jelentőséggel bírt Cso
konai szempontjából Dugonics történelemértelmezésének a másik mozzanata, neve
zetesen: az a meggyőződés, hogy a régi magyarság beszédét és észjárását az ő korának, 
tehát a XVIII. század végének népi világa őrizte meg — ezért is szólalnak meg a reT 
gény honfoglaló magyarjai az író szülővárosának, Szegednek oly jellegzetes tájszólá
sában. Dugonics a népet (közvetve vagy közvetlenül, de bizonyosan herderi inspirá
cióra) a nemzeti kultúra igazi letéteményeseként és megőrzőjeként fogja fel, s ez 
olyan gondolat, amely — bizonyosan nem függetlenül Dugonics művétől — nem csak 
komoly szerepet játszik Csokonai világképében, de éppen innen dereng fel számára 
a nemzeti költő szerepének a másik lehetősége. Mindenképpen feltűnik, hogy milyen 
teoretikus tisztasággal és élességgel formulázza meg a tételt, amely szerint ha a régi 
magyarságot, a „nemzetnek mohos, de annál tiszteletesebb maradványit" keressük, 
akkor keressük fel a „rabotázó együgyű magyart", hallgassuk figyelemmel a „danoló 
falusi lányt és a jámbor puttonost" — körükben találjuk meg ma is Árpád „szerencsi 
táborát", ők, a nép gyermekei őrizték meg tehát az ősi magyar kultúrát. Ezeket a 
XVIII. századvégi magyar irodalomban páratlan mondatokat az anakreóni dalokhoz 
írott Jegyzeteiben írta le, s tudjuk, hogy ő valóban felkereste a „rabotázó együgyű ma-
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gyárt" — a legerőteljesebb (de korántsem egyedüli) bizonyítéka ennek az érdeklő
désnek az a tény, hogy a kilencvenes évek második felében már tekintélyes és egyre 
gyarapodó népdalgyűjtemény birtokában volt. Mégis: ő, aki „bármely más kortársánál 
alkalmasabb lehetett volna valódi népies gyakorlat kezdeményezésére", végül is nem 
lett népies költő, munkásságán — mint ugyancsak Horváth János írja az irodalmi né
piesség történetét feldolgozó monográfiájában — „viszonylag kevés nyomot hagyott 
a tudatos népiesség". 

Vajon miért? Úgy véljük, hogy Csokonainak a népi kultúrához fűződő ambivalens 
viszonya elsősorban onnan származott, hogy számára a népköltészet iránti mély von
zalmánál végül is nagyobb téttel bírt annak a teorémának a bizonyítása, hogy a nem 
zet szempontjából igazán hasznos irodalom művelése sok és komoly tudományt igény
lő, csak igen felkészült és kifinomult ízlésű emberek által gyakorolható tevékenység, 
azaz: a nemzet közössége által eddig létrehozott kulturális értékeknél (végül is) na
gyobb jelentőséggel bírnak azok, amelyeket az egyéni tehetség és rátermettség alko
tott meg — természetesen a nemzet közössége számára. A művelt magyar iroda
lomnak és a tudománynak (ezzel: a művelt embereknek és így: a magyar műveltség 
jövőjének) előnyben részesítése a nagy esztétikai értékkel rendelkező, de nem a mű
veltség talaján kisarjadt népi alkotásokkal szemben általában csak az életmű távlatai
ban s a költő végső választásaiban érvényesül. Csokonai életművében tulajdonkép
pen csak egy olyan pillanat van, amikor e választás nyíltan és közvetlen módon tör
ténik meg. Ez a pillanat a Tempefői című színműben, Szuszmir nevezetes meséjének 
elhangzása után következik be, amikor a szerző nem a (Horváth János szerint „felül
múlhatatlan remekléssel" előadott) mesét fenntartás nélküli örömmel hallgató Évá
nak, hanem a művelten fanyalgó Rozáliának ad igazat. Tempefői kedvesének ítélete 
(szép, de haszontalan) megegyezik a költő életművében végül is érvényesülő ítélettel, 
hiszen éppen úgy benne van a vonzalom és az elismerés mozzanata (szép), mint az 
elutasításé, amely a nemzeti hasznosság jegyében születő művelt — a tudo
mányosságtól sem elkülönülő — irodalmiság normájának érvényesülését tükrözi. A 
Rozália szerepébe beírt ambivalens ítélettel későbbi megnyilatkozások egész sora 
hozható összefüggésbe — Csokonait ily módon a Horváth János szavával: „tudatos", 
de talán fogalmazhatunk így: programos népiességtől a művelt, a nemzet számára 
hasznos és ugyanakkor alapos felkészültséget (tudományt) igénylő magyar irodalom 
ügye térítette el. 

Arra gondolhatnánk, hogy Csokonai számára a nép iránti elkötelezettségét elho
mályosították értelmiségi szimpátiái. A korábban elmondottak azonban talán meg
győzően mutatták, hogy ez nem így van: ha a „vidám természetű poéta" programjá
nak iránya közvetlenül talán nem, éle azonban mindig egyértelműen jelzi a bárdus-
szerepnél vagy a népies költő szerepénél a XVUI. század végén és Magyarországon 
mélyebb és távlatosabb elkötelezettségét. 

368 



Ferenc Bíró 

LE PROGRAMME POETIQIT DE CSOKONAI 

IJG poéte Mihály Csokonai Vitéz (1773—1805), par ses ouvrages contribuait souvent et volontiere aux 
distractions et fétes des différentes compagnies amicales de son entourage, mais en mérne temps il écri-
vait également aux lecteurs de la postérité, c'est-á-dire il voulait s'assurer rimmortalité poétique. Cetté am-
bition double forme son oeuvre poétique, mais les deux tendances n'ont pas le róle idenüque dans son 
genése Le role principal, c'est avant tout l'ambition du poéta doctus — toutefois nous voyons le mérne 
poéte se préparant á rimmortalité et á la vocation, mérne dans le róle du poéte gaillard des occasions. 

II était un talent précoce: á l'age de 20 ans nous le voyons déjá auteur bien préparé, résolu, qui posséde 
un plan de vie decidé et réfléchi, et dönt l'art poétique, les modéles poétiques, les vues éthiques, méta-
physiques et sociales sönt de caractére cohérent, complétant et renforkánt les uns les autres. 

L'étude essaye de reconstruire ce programme poétique, aussi bien que de décider sa place dans le 
spectre de la vie intellectuelle hongroise de la fin du XVIII siécle. 
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