
90 A Társaság munkájából 

TERMÉSZETSZEMLELET A KORAI 
FELVILÁGOSODÁS IDŐSZAKÁBAN* 

A természet a 18. század eszmetörténetének kulcsfogalmai közé 
tartozik. A tudományos ismeretek bővülése nyomán új formában vető-
dik föl az ember és az őt körülvevő anyagi világ kapcsolatának kérdése. 
A magyar felvilágosodás történetében Bessenyei, majd Csokonai fogal-
mazza meg a legmagasabb szinten ezt a témát. Akkor azonban, amikor a 
magyar felvilágosodás hazai előzményeit kutatjuk, nem érdektelen 
annak a megvizsgálása sem, hogyan mutatták be a természetet a 18. 
század korábbi periódusainak magyarországi szerzői. Célunk az, hogy 
fölvázoljuk ennek a természetábrázolásnak néhány alapvető - mitolo-
gizáló, fiziko-teológiai, valamint moralizáló - típusát, s hogy érzékel-
tessük a demitizálásnak, illetve a laicizálódásnak azt a lassú folyamatát, 
amelyik majd a felvilágosodás évtizedeiben fölgyorsulva, Csokonai filo-
zófiai költészetében éri el csúcspontját. Figyelmünk elsősorban az 
1740-es évektől az 1770-es évekig tartó időszakra irányul, bevezetés-
ként azonban ennél korábbi szakaszra is utalnunk kell. 

l . A 18. század nemesi műveltségére hosszú ideig jellemző latin 
nyelvű barokk poézis a természetben mitológiai erők tevékenységét 
ábrázolja. A művek szerzői - többnyire katolikus egyházi személyek -
természetesen nem hisznek a megjelenített antik istenekben, ez utób-
biaknak a szerepeltetése a római költészetből (főleg a legfőbb minta-
képnek tartott Ovidiustól) átvett konvenció. Mint szervező elem azon-
ban rendkívül fontos, hiszen még a tájakat bemutató művekben sem a 
természeti jelenségek alkotnak rendszert, hanem a mitológiai történés: 
az anyagvilágban végbemenő folyamatokat az istenek életének egy-egy 
fordulata teszi érthetővé. Ennek a természetábrázolásnak a legjellegze-
tesebb példája Schez Péter bécsi születésű jezsuitának Metamorphosis 
Hungáriáé című munkája, amely még 1716-ban jelent meg, népszerűsé-
gét azonban a század közepén is megőrizte, számos utánzója, követője 
akadt, 1768-ban pedig németre is átdolgozták.' Szörényi László mu-
tatta ki, hogy a műben fölvonultatott, rendkívül zsúfolt mitológiai 
apparátus meghatározott logika szerint rendeződik el, amelynek célja: 

* Elhangzott a Társaság soproni vándorgyűlésén 1978. május 20-án. 
' Ld. Jákó Károly: Fejezetek a magyarországi XVIII. századi latin 

epikából. Bp., 1913, ill. Lukács István: Metamorphosisok a XVIII. 
század hazai irodalmában. Bp. 1944. 
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bebizonyítani a Habsburg dinasztia jogát a magyar föld feletti ura-
lomra.2 

Milyen formában jelennek meg a természet erői Schez költeményé-
ben? Példaként a harmadik énekből idézünk. A Metamorphosisnak 
ebben a részében Ister, a Dunát megszemélyesítő isten, születésnapi 
lakomát ad. Éppen ekkor vadászik a közelben Hunná, aki halálra sebez 
egy szarvast. Az állat Ister lakomájának a színhelyére zuhan. A folyam-
isten szégyenszemre csak verejtékes erőfeszítés árán tudja odébb vinni a 
nagy riadalmat okozó tetemet. Ezért azután bosszút akar állni Hunnán, 
s mikor a vadászatot befejező nimfa - akit Jupiter később majd Magyar-
ország termékeny földjévé változtat - leheveredik a folyó partján, Ister 
megpróbálja őt vízbe fojtani: 

Continuo vires, quibus irruat, advocat urnae. 
Litore de gemino flumen in arma rapit. 

Quae simul ut veniunt, de ripis evomit undas, 
Molliter in duro, qua cubat Hunná toro. 

Momento citius liquidus furor occupât oram, 
Tota superfusis contumulatur aquis. 

Hunná sopore gravis, simul alto condita fluctu, 
Diluvii furias, quam sciat, ante bibit. 

Surgere ter pugnat, pugnantem deprimit unda. 
Nequidquam sub aquis vincere certat aquas. 

Geréb László fordításában3 : 

Nyomban támadvást szólítja a medre erőit, 
fegyverben híván partja között a folyót. 

Jöttek a hullámok, s ő feltorlasztja a partról, 
merre a zord nyoszolyán Hunná pihen szelíden. 

Pillanat, és a dühös nedvek ki a partra tolongnak, 
és a feláradt víz parti szegélyre kiönt. 

2 Szörényi László: A jezsuiták és a magyar honfoglalási epika fordu-
lata. Az ,,Irodalom és felvilágosodás" című kötetben (Szauder J. és Tár-
nái A. szerk.), Bp., 1974. 602. 

3Ld. Nyilas Márta: Pest-Buda a 18. század költészetében. Bp. 1961. 
72. 
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Hunná az álomtól kábult - a habok hogy elérik, 
még mielőtt tudná, már megitatja a víz. 

Felkél háromszor, küszködve, de újra leroskad; 
harcol a víz ellen, bárha elönti a víz. 

Az idézett sorok valós magva egy, a partot pusztító áradás. Ezt 
azonban a költő a mitológia szintjén, mozgalmas barokk csatajelenet-
ként mutatja be, a táj összetevőit megszemélyesíti, s csodálatos erejű 
lényekkel azonosítja. A természet az istenek cselekedeteinek van alá-
rendelve: a víz kiáradása és a hullámok torlódása Ister haragját fejezi ki. 
A szóképek is inkább a lelkiállapotot hangsúlyozzák, mint a fizikai 
folyamatot: a magyar fordításban olvasható „dühös nedvek" helyett 
például az eredetiben „liquidus furor", vagyis „folyékony düh" szere-
pel. A szerző tehát inkább a mitológiai történésre és az abból kibonta-
kozó tanulságra irányítja figyelmünket, mintsem a tájra vagy annak 
természeti jelenségeire. 

A 18. század első felében uralkodó barokk ízlés, az Ovidiust utánzó 
latin nyelvű költészet erőteljesen hatott Haller Lászlóra is, akiről tud-
juk, hogy Ovidius Átváltozásainak jelentős részét átültette magyarra.4 

Télémaque-íoidításában azonban a mitologikus témába illeszkedő ter-
mészetábrázolásnak egy másik változata jelenik meg, amely már nem a 
Metamorphoses, hanem az Odüsszeia természetleírásainak a nyomán 
halad. Homérosz például így mutatja be Kalüpszo lakhelyét5 : 

Mélyölü barlangjának előtte, körül, buja széles 
szőlőtőke virult, gyönyörű fürtök borították. 
Tisztafehérvizü forrás négy folyt sorban előtte, 
jó közel egymáshoz, s kanyarogva ez erre, az arra. 
Körben a zsenge mezők violával, petrezselyemmel 
tarkállottak. 

(Devecseri Gábor fordítása) 

"Döbrentei Gábor: Gróf Haller László. Erdélyi Muzéum VI. füzet, 
1817. 177. 

5Odüsszeia, V. 68-73 . 
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Ugyanez Fénelonnál, illetve Haller Lászlónál6 : 

Elle [ = la grotte] était tapissée 
d'une jeune vigne qui étendait ses 
branches souples également de 
tous côtés. Les doux zéphyrs con-
servaient en ce lieu, malgré les 
ardeurs du soleil, une délicieuse 
fraîcheur; des fontaines, coulant 
avec un doux murmure sur des 
prés semés d'amarantes et de vio-
lettes, formaient en divers lieux 
des bains aussi purs et aussi clairs 
que le cristal [. . .J. 

Oldalai pedig gyönge szőlő tőnek 
fel-nevelt ágocskáival bé-boríttat-
tak, mellyeknek gerezdjei egyenlő 
rendbe osztatván a' leveleknek 
zöldségét külömböző színekkel 
ékesítették. A' gyöngén lengedező 
szellő a' napnak hévségét minden-
kor enyhítette. A' kedves csörgés-
sel folyó eleven források sok-féle 
virágokkal ékesíttetett pásiton 
való folyásokkal külön-külön tisz-
ta fördő helyeket készítettek. 

Haller igen szabadon fordít, de még így - és a görög-francia, majd 
francia-magyar szövegáttétel után - is átsugárzik mondatain a homé-
roszi táj költői szépsége. Mitológiai környezet ez is, de már nem az 
Ovidius-epigonok zsúfolt és fárasztó mondavilága; nagyobb szerepet kap 
benne a gyönyörködtető tájfestés. A dekoratívan burjánzó környezet-
rajz pompája még megfelel Haller (Gyöngyösin is formálódott) barokk 
ízlésének, bensőséges derűje ugyanakkor már a rokokó nemesi költészet 
tájleírásait készíti elő. Az első magyar Telemakus sikerét, három további 
kiadását számos tényező segítette: valószínű, hogy irodalmunkban új 
színt képviselő természetleírásai is ezek közé tartoznak. 

2. A 17. század végétől Európa különböző országaiban egyre gyak-
rabban jelentkeznek olyan filozófiai irányzatok, amelyek megpróbálják 
összeegyeztetni a természettudományok új eredményeit a teológiával, 
sőt, megkísérlik azokat a hittételek bizonyításának szolgálatába állítani. 
Ez a törekvés vezérli Leibniz monadológiáját, Wolff kozmológiáját, 
főképpen pedig Derham (német fordításban a 18. század közepétől 
nálunk is forgatott) fiziko-teológiáját. Ismeretes, hogy Voltaire a 
Candide első fejezetében Pangloss tudományát metafiziko-teologo-
kozmolo-nigológiának nevezi, amiből a „nigológia"7 egyszerűen „osto-
baság"-ot jelent. A Candide keletkezésének, illetve az Enciklopédia 

'Haller László: Telemakus bujdosásának történetei. Kassa 17582. 
3 - 4 . 

7 A „nigaud" (ostoba) szóból. 
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publikálásának idején Franciaországban valóban túlhaladott álláspont a 
fiziko-teológia, Magyarországon azonban ugyanebben az idó*ben még 
jelentős szerepet játszik a korai felvilágosodás folyamatában. Nálunk 
ugyanis — hitvédelmi funkciója mellett - hozzájárul a teológiai művelt-
ségnek természettudományos ismeretekkel való gazdagításához.8 

Ez a szándék érvényesül késő-barokk kegyességi irodalmunk érdekes 
alakjának, Szőnyi Benjáminnak a munkásságában is. Szőnyi ismerte 
Derham Physico-Theologiájának 1730-as hamburgi német kiadását9, a 
janzenista Charles Rollin-nek pedig ugyancsak fiziko-teológiai célzatú 
munkáját, Gyermekek? Fisikája címmel, ő ültette át magyarra.1" Köl-
tészetének alapgondolata is az, hogy a természetben közvetlenül ki-
mutatható a teremtő Istennek mindent célszerűen elrendező tevékeny-
sége. Schez Péter és Haller László műveivel kapcsolatban még csak 
teimészetábrázolásiól beszéltünk, amely egy - valójában el nem hitt -
mitológiai fikció köré csoportosul, Szőnyi Benjámin írásaiban viszont az 
élő és az élettelen világ bemutatott jelenségei egy ideológiai koncepció 
erővonalaiban helyezkednek el, ezért az ő esetében már nem csupán 
természetábrázolásról, hanem természetszem/e/e/ró'l van szó. Nevezetes 
énekeskönyvének, a Szentek Hegedűjének XXXIX. éneke például Az 
Istennek cf Természetben lévő munkáiról címet viseli.11 Tulajdon-
képpen a 8. zsoltár átköltése, a Szenei Molnár Albertnél olvasható 
kilenc strófa helyett azonban itt negyvenkettő áll. A bővítések többek 
között az égitestek mozgásának törvényeiről, a vadállatok és a madarak 
életmódjáról, a domborzat és a folyóvizek összefüggéséről szólnak. Még 
a legkisebb élőlények is a teremtő nagyságát bizonyítják: 

Nem szégyen szólnunk Tetüröl, balhárúl, 
Mert bizonyságok Isten hatalmárúl: 
E világ őket el-nem vesztheti, 
Bár minden erejét réá veti. 

8 A fiziko-teológiának az 1780-as, 1790-es években betöltött — a 
korábbiaktól több szempontból eltérő - eszmetörténeti funkciójával, 
vizsgálódásunk időhatárai miatt, nem foglalkozunk. 

9 A Gyermekek' Fisikájában pl. már a címlap hátoldalán utal rá egy 
megjegyzésben. 

I "Pozsony 1774. Rollin szóbanforgó műve tulajdonképpen csak egy 
fejezete De la manière d'enseigner et d'étudier les belles-lettres c. 
teijedelmes pedagógiai értekezésének. 

I I Az 1762-es (első) kiadásban a 92-97. lapon. 
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Ezek munkára ébreszik a' Restet, 
Menten meg-szállyák a' rosz tunya Testet, 
Faraót meg alázá ezekkel, 
Héródest tsapá Isten Tetvekkel. 

Pók, Méh, Sellyembogár mint kis Mesterek, 
Mit tésznek? tsudálhattyák az emberek, 
Az Hangyához küldetünk tanulni. 
Bizony méltó rájtok el-bámúlni. 

Buffon ironikusan „rovarteológiá"-nak nevezte az effajta elmefuttatáso-
kat, a rovarok csodálatos életmódjának tanulmányozása azonban sokáig 
kedvelt témája volt a fiziko-teológia művelőinek: Derham és Pluche 
abbé is hosszan értekezett róluk. Mái utaltunk arra, hogy ez a termé-
szetszemlélet a teremtett világ célszerűségét hangsúlyozza, igy alap-
vetően teleologikus jellegű. Szőnyi szerint például a tenger vize azért 
sós, hogy meg ne büdösödjék, a fenevadak azért alusznak nappal, hogy 
az emberek bátrabban járhassanak-kelhessenek, sőt: 

Ezek kevessebbet-is fajzanak, 
Hogy embernek kevesebbé ártsanak. 

A katolikus Molnár János 1775-ben megjelent Pásztor-ember című 
munkájának ugyancsak az a célja, hogy a természet jelenségeit bemu-
tatva, olvasóival fölismertesse a teremtő nagyságát. Elmagyarázza a Nap 
helyzetének és az évszakok változásának a kapcsolatát, a szivárvány és a 
villám keletkezésének folyamatát1 2 , könyvének legnagyobb részét 
pedig — Buffon-nak és másoknak a műveire támaszkodva - a különféle 
állatfajok bemutatásának szenteli. Buffon részletes állatleírásai az egyes 
fajoknak először a természetét (portrait moral-ját) ismertetik, majd 
külső megjelenésüket, végül az életmódjukat. Molnár könyvének jóval 
rövidebb fejezetei mindebből csak egy-két gondolatot vesznek át, azo-
kat is főként a portrait moral-ra vonatkozóan. Az oroszlánról például 
megállapítja, hogy ,,a' természete [ . . .] bizonyos nemes bátorságát, 's 
kegyességet mutat; 's hogy aprólék ellenséggel meg-nem méltóztatik 
ütközni'" 3 (az eredetiben: „son courage [est] magnanime, son naturel 
sensible. On l'a vu souvent dédaigner de petits ennemis [. . .]") - de 
hamarosan rátér a különböző antik és újabb szerzőknek az oroszlánok-

1 2 A villámokat még nem Franklin felfedezéseinek a nyomán! 
13 Pásztor-ember, 118. 
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ról szóló érdekes történeteire (köztük Androclus históriájára). Molnár 
János műve tehát összehasonlíthatatlanul alacsonyabb, anekdotázó szin-
tet képvisel, mint Buffoné, pedig az enciklopédisták még ez utóbbit 
sem tartották igazi tudósnak. A rovarokról szóló részben14 azután 
Molnár teljességgel magáévá teszi Pluche abbénak Buffon által is elvetett 
„rovarteológiai" szemléletét. 

A Pásztor-ember érdekességét elsősorban az biztosítja, hogy nem-
csak a természettudományt próbálja a késő-barokk hitvédelem szolgá-
latába állítani, hanem egyúttal a rokokó által kedvelt pásztorköltészet 
tematikáját is. Ábel, Jákob, Dávid, a betlehemi pásztorok és Jeanne 
d'Arc („az Aureliai Vitéz leányzó") példájával bizonyítja, hogy a pász-
torok élete kedves az Isten előtt - de csak akkor, ha ellenállnak a 
restség meg a szerelem kísértésének.15 Az egyházi és a vüágias erkölcs 
konfliktusa a magyar nemesi rokokó alapvető problémáját jelenti1 ' , 
Molnár János azonban még kategorikusan elutasítja a világiasság gondo-
latát. 

3. A természetábrázolás demitizálásában, illetve a természetszem-
lélet laicizálódásában jelentős szerepe van a nemesi rokokó világkép 
kibontakozásának. Ami a mitológiát illeti, továbbra is számos antik 
isten, faun, szatír, najád és nimfa bukkan fel a költeményekben. Mivel 
azonban a rokokó idegenkedik a monumentális barokk konstrukciók-
tól, az említett szereplők már nem valamiféle kozmikus történés kere-
tében lépnek elénk, hanem az ember által megfigyelt természeti jelen-
ségek díszítő elemeivé fokozódnak le. Schez Péter gigászi harcot vívó 
hőseivel szemben Faludi mitológiai alakjai (Az Erdő című költemény-
ben) legfeljebb trombitálnak, ásítanak, vakaródznak, az orrukat fújják, 
mosdóvizet készítenek, fejnek, legeltetnek, beszélgetnek és táncolnak — 
egyszóval: emberi méreteket öltenek. A rokokó természetábrázolásban 
tehát háttérbe szorul a mitológia strukturáló szerepe: funkcióját a 
tájban gyönyörködő ember megfigyeléseinek egymásutánja veszi át, a 
csodás elemek már ennek rendelődnek alá. A szemlélődő ember fontos-
ságának megnövekedése egyúttal az első lépést jelenti a természetszem-
lélet laicizálódása felé. Késő-barokk fiziko-teológiai irodalmunk alap-

1 4 179. kk. 
1 5 208-212 . (Jegyezzük meg, hogy Faludi pásztorai e kísértésnek 

már nem mindig állnak ellen; Id. IV. eklogáját.) 
1 6 Ld. Szauder József: Faludi Udvari embere. Bp. 1942., ill. Bíró 

Ferenc: A fiatal Bessenyei és iróbarátai. Bp. 1976. Bevezetés és VII. 
fejezet. 
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képletét még úgy vázolhatnánk, hogy létezik egyfelől a természet, 
másfelől Isten, s a természetből megszámlálhatatlan nyíl mutat Isten 
felé. Rokokó nemesi költészetünkben Isten és a természet mellett 
mintegy harmadik tényezőként jelenik meg az ember a maga elmélke-
déseivel, morális töprengéseivel. 

A folyamat már meglehetősen korán, Ráday Gedeonnak állítólag 
1735-ből származó, Tavaszi estve című versében tetten érhető. A han-
gulatos alkonyati séta részletes leírását - ahol egyébként csak elvétve 
fordulnak elő mitológiai lények - Ráday „a mindenség Atyjá"-nak 
magasztalására használja föl, e magasztalás azonban szoros egységbe 
kapcsolódik saját lelkiállapotának bemutatásával17 : 

Hogy kevéssé elszéleszszem a nappali gondokat, 
Kisétáltam az erdőre: boldog Isten! mely sokat 
Láték, a mi szent neved dícsérésére indíta, 
S már a bennem elalvó kis szikrához tüzet szíta. 

A mű erős szubjektivitására utal az egyes szám első személyű igealakok-
nak, a felkiáltásoknak és a tanakodó kérdéseknek a gyakorisága. Egy 
csodálatosan szép, de elfutó patak látványa az élet mulandóságára 
emlékezteti a sétálót18 : 

Boldog Isten! mi az ember! s mi az ember élete? 
Van is, nincs is, mint az árnyék, úgy elnyargal gyors hete, 
Mint ez a csörgő patak. Jaj hát, oh gondolatlan lélek, 
Hogy fogy így el a világ fényvesztése? bizony félek 

S tartok tőle, hogy megbánod, mikor a nem várt halál 
Mint a lesbe vont ellenség kicsap, rád üt s lekaszál. 

A költeménynek ez a tájleírásból töprengésbe átváltó második része már 
a Németh G. Béla által önmegszólítónak nevezett (s lényegénél fogva az 
ember intellektuális vívódását kifejező1 9) verstípusnak a sajátosságait 
mutatja. 

Faludi Ferenc költészetével kapcsolatban irodalomtörténeti köz-
helyszámba megy természetábrázolásának idillikus volta, rokokó bája: 

1 "'Gróf Ráday Gedeon összes művei. Összegyűjtötte s bevezette 
Váczy János. Bp. 1892. 49. 

" I . m. 51 -52 . 
1 'Németh G. Béla: 11 vers. Bp. 1977. 17. 
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Királyi mulatság erdőkbenn sétálni, 
Árnyékos útszáin fel 's alá járkálni: 

Fülemülék' éneklésén, 
Gyenge szellők legyezésén, 

Örömet nevelni, 
Kedve szerint élni.10 

Faludi leírásait már nem terheli a természet okának, keletkezésének és 
céljának a kifejtése, a teológiai és a kozmogóniai szempontokat kire-
keszti belőlük. A világ múltja és eljövendő célja helyett a jelenvaló 
pillanatok törékeny szépségére figyel s arra, hogy mi az ember viszonya 
ehhez a szépséghez. Orczyéval több ponton érintkező patriarkális ne-
mesi felfogása a városi életformával szemben a természetes élet boldog-
ságát hangsúlyozza. Az Erdő című versének szereplői 

...így jáiják az erdő dolgát, 
Ide semmi gond nem fér: 

Itt találja nyugodalmát, 
A' kit bú, és bánat vér. 

Isten hozzád, Váras! azért, 
Boldog, a' ki ide tér: 

Mulatságért, víg óráért, 
Senki vámot itt nem kér.21 

A várostól való elfordulás hirdetésében nem kell feltétlenül Rousseau 
hatását látnunk: a rokokó irodalom egyik igen kedvelt témájáról van 
szó. Érdekes viszont, hogy Csokonainál, akinek a műveiben a termé-
szetbe való visszavonulás már kétségtelenül összekapcsolódik Rousseau 
eszméivel, Az estvében a Faludi-féle „senki vámot itt nem kér" motí-
vuma is visszatér.2 2 Hasonlóképpen megtalálható Faludinál a Csokonai 
által A tihanyi ekhóhoz című versben megrajzolt remetesorsnak a képe 
is, az előkelő világ megtagadásának és a természetbe való vcgső beleol-
vadásnak a gondolatával: 

20A' Tavasz. Ld.: Faludi Ferentz' Költeményes Maradványi. Első 
kötet. Győr 1786. (A továbbiakban: KM) 25. 

2 , K M 52. 
î 2 L d . a „Te vagy még egyedül, óh arany holdvilág" kezdetű részt. 
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A' kemény kő sziklák' kietlen kebelébenn, 
Járatlan barlangok' el rejtett mély öblébenn, 

A' vadon erdők közt találtam kedvemet, 
És lelkem ki hültig itt töltöm éltemet. 

A' büszke szín világ sétáljon fris bársonybann, 
Egy kevés rongygyal is bé érem én azonbann: 

Ma hónap a' kígyók fel bontják testemet, 
Az apró férgetskék el osztják bélemet.2 3 

A rokokó nemesi költőnek a természet iránti patriarkális nosztalgiája 
magától értetődően messze áll még Csokonai szövegének plebejus tár-
sadalmi töltésétől, képanyaguk azonban rokon vonásokat mutat. 

Faludinak Vergilius mintájára írt (s a barokk pásztorköltészet hagyo-
mányaiból is merítő) eklogái ugyancsak természeti környezetben jele-
nítik meg az ember örömeit és gondjait. Különösen érdekes az V. 
Pásztor ének, amelyben a jezsuita rend feloszlatása miatt személyes 
válságba jutott költő korábban derűs képeit sötét tónus váltja föl, addigi 
értékrendjének megingását a világ harmóniájának megbomlásával fejezi 
ki: 

Fel fordűlt a ' világ, el törött tengelye, 
Régi járásának se nyoma, se helye. 
A' hegyek költöznek, a' sütő nap meg áll. 
A' föld körülötte kerengőbe járkál. 

Büdös már a' rózsa, méreg az orvosság: 
Zászlót emel, tombol a' gonosz ravaszság. 
Fehér már a' holló, fekete a' hatytyú; 
Másnak örökébe száll a' hitván fatytyú.1 4 

Nyilvánvaló, hogy itt nem a természet objektív folyamatai érdeklik 
elsősorban Faludit, bár utal arra, hogy az egyház a 18. században a 
heliocentrikus világkép kérdésében is megváltoztatta álláspontját. 
A Galileit elítélő határozat visszavonására egyébként - 1757-ben - épp 
egy olyan periódusban került sor, amikor a jezsuitákat már egyre 
inkább háttérbe szorították az oktatásban.5 5 Faludi tehát nem vélet-

23A Remete. KM 63-64 . 
í 4 K M 120., 121. 
í 5 L d . Tarnai Andor megállapítását az irodalomtörténeti kézikönyv 

2. kötetében, 553. 
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lenül kapcsolja össze a rendjének sorsán érzett fájdalmát azzal, hogy a 
Nap megáll, a Föld pedig keringeni kezd. A vers fókuszában azonban 
nem ez a természettudományos probléma áll, hanem egy életfelfogás 
válsága, s a költő ezt az erkölcsi vívódást vetíti bele az élő és az élettelen 
világ jelenségeibe.26 Természetszemlélete még nem filozófiai, hanem 
moralizáló jellegű, ez a moralizáló felfogás azonban már inkább az 
ember helyét keresi a világban, mint Istenét. Az erkölcsi szempontnak a 
természet ábrázolásához viszonyított elsődlegessége különben minden 
bizonnyal hozzájárul Faludi táj leírásainak több kutató által hangsúlyo-
zott díszletszerűségéhez, staffage-jellegéhez.2 7 

* 

A 18. századi természetszemlélet laicizálódásának folyamata - mint 
ahogy azt Szauder Józsefnek Az estve és Az álom keletkezésétől írt 
alapvető tanulmánya bemutatta - Bessenyei, majd főként Csokonai 
munkásságában teljesedik ki.28 A mitologizáló, a fiziko-teológiai és a 
moralizáló megközelítés után ekkor bontakozik ki a filozófiai termé-
szetszemlélet, amelyre már közvetlenül hatnak a francia felvilágosodás 
eszméi. Az ovidiusi, az ószövetségi-zsoltáros, illetve a theokritoszi-ver-
giliusi hagyományok után költészetünkben megjelenik a lucretiusi 
modell. Az estve és Az álom Csokonaija számára a természet már nem 
transzcendens erők érvényesülésének a színtere vagy egy morális élet-
felfogást tükröző jelkép, hanem saját törvényekkel rendelkező, orga-
nikus rendszer, amelybe az ember is beletartozik. 

VÖRÖS IMRE 

2 'Érdekes egybevetni ezzel a Téli éjtszakák negyedik fejezetének 
azt a szép részletét, amelyben a trónjáról elűzött Dardanus király a 
szerencse forgandóságát - Faludi kedvelt témáját - az évszakok, az 
árapály, a Nap, a Hold és az időjárás változásaira hivatkozva próbálja 
megmagyarázni vele együtt bujdosó leányának. Révai Miklós kiadása, 
Pozsony 1787. 9 1 - 9 2 . 

2 1 Turóczi-Trostler József: Magyar irodalom - világirodalom. Bp. 
1961.1. 364. - Baróti Dezső: írók, érzelmek, stílusok. Bp. 1971. 65. 

28Szauder József: Az estve és Az álom Bp. 1970. 220-269. A 
fiziko-teológiai irodalomnak Csokonaira való hatásával kapcsolatban ld.: 
i. m. 225. kk. A Szauder József által vizsgált két vers végleges szövegé-
nek kialakulásához „az út a fiziko-teológián és annak megtagadásán át 
vezet" (i. m. 242.). 


