
DEBRECZENI ATTILA 

A MAROSVÁSÁRHELYI GONDOLATOK 
HELYE CSOKONAI ÉLETMŰVÉBEN 

I. Keletkezéstörténet 

1. A vélemények 

„E költeménnyel rendesen vagyok" — írta Toldy Ferenc a 
Marosvásárhelyi gondolatokhoz fűzött jegyzete élén,1 jelez-
ve tanácstalanságát a keltezést illetően. S végigtekintvén a 
vers szakirodalmán, e megjegyzés akár mottóul is szolgál-
hatna: Toldy dilemmája napjainkig él, egyrészt a keletkezés 
idejének meghatározásában, másrészt — s nyilván nem kis 
mértékben ebből kifolyólag — avers érdemi elemzésétől va-
ló tartózkodásban. így e nagyívű, s elismerten jelentős költe-
mény Csokonai rejtélyes életművének egyik legrejtélyesebb 
része maradt. 

Toldy Ferenc jegyzete a következőképpen összegzi a vers 
körüli fő problémákat: 

„1794-diki dolgozatok közt találtam; a kéz és tinta, s mi több az eszme-
járat és alak tökéletesen ez időre mutatnak: nem csekély volt tehát meg-
lepetésem, midőn e darabot, a M. Hírmondó 1801-ki folyamában, az er-
délyi társasághoz intézve, találám e hozzátétellel: >midőn az írót 1799. 
maga tagjának meghívni méltóztatott. — Itt csak a töredék közöltetik a 
publicummaKÉn most is azt hiszem, hogy ez (el nem készült) vers ak-
kor Íratott, midőn a magyar nyelvmivelő társaság Marosvásárhelyt össze-
állt (1793. december 3.); s megtörténvén utóbb Cs. taggá választása, en-

1 Csokonai Mihály minden munkái Kiadta Schedel [Toldy] Ferenc. 
Pest 1844, 953. 
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A művel foglalkozó egyetlen nagyobb, önálló tanulmány, 
a Cs. Szabó Lászlóé,3 ismertető-ismeretterjesztő célkitűzé-
se folytán nem foglalkozik filológiai kérdésekkel, s átveszi 
Toldy Ferenc álláspontját. Régebbi szakirodalmunk több 
jelentős munkája szintén Toldy véleményét osztja, annyi-
ban pontosítva azt, hogy a verset az 1798. augusztus 4-
iki keltezésű, Aranka Györgyhöz szóló levél mellékleté-
nek mondják.4 Harsányi István és Gulyás József fontos ki-
adása nem foglal állást e kérdésben, Horváth János pe-
dig 1797-98-ból keltezi, igaz, indoklás nélkül.5 1945 utá-
ni Csokonai-kutatóink szintén megosztottak: Jancsó Ele-
mér Toldy, Haraszti, Ferenczi álláspontját követi,6 Waldap-
fel József szintén az Aranka-levél mellékleteként említi, de 
a megírás időpontjáról nem szól,7 Juhász Géza viszont Az 
igazságdiadalmával majdnem egyidejűnek (1799) mondja.8 

Ez az álláspont jutott érvényre Vargha Balázs összes versek-
kiadásában is, de az újabb népszerű kiadások már az 1794-
es versterméshez sorolják,9 a kritikai kiadás első kötetében 
javasoltakat elfogadva. Itt ugyanis az a vélemény jutott szó-
hoz, amely szerint a vers 

3 Cs. Szabó László: Marosvásárhelyi gondolatok, Egy Csokonai-
versróL In: uó.: Őrzők. Bp. 1985, 249-265. 

4 Haraszti Gyula: Csokonai Vitéz Mihály. Bp. 1880,157; Ferenczi Zol-
tán: Csokonai Bp. 1907, 92. 

5 Horváth János: Csokonai és költőbarátai. Bp. 1936, 27. 
6 Jancsó Elemér Csokonai Vitéz Mihály. In: uő.: A magyar irodalom 

a felvilágosodás korában. Bukarest 1967, 185, 277; uó.: Az erdélyi magyar 
nyelvművelő társaság iratai. Bukarest 1955, 41-42. 

7 Waldapfel József: Magyar irodalom a felvilágosodás korában. Bp. 
1963, 291-292. 

8 Juhász Géza: Csokonai-tanulmányok Bp. 1977, 355. 
9 Csokonai Vitéz Mihály összes versei / - / / . Sajtó alá rendezte: Var-

gha Balázs. Bp. 1956,19672; Csokonai Vitéz Mihály minden munkája. Kiad. 
Vargha Balázs. Bp. 1973,19812. 
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„olyan merész gondolatokat tartalmaz, hogy csak 1794 körül íródhatott, 
a költő többi nagy radikális versével együtt".1" 

E következtetés szemléleti hátterét Julow Viktor kismo-
nográfiájában találjuk meg kifejtetten, s itt — természete-
sen — szintén az 1794-es művek között esik szó a versről;11 

hasonlóan erre az évre datálódik Vargha Balázs életrajzi 
adatsorában is.12 Szilágyi Ferenc azonban tanulmányköte-
tében, bár egy helyen még/íz estve és a Konstantinápoly mel-
lett sorolja fel, már 1798-ból valónak tekinti,13 s a kritikai ki-
adás lírasorozatának harmadik kötetében is azt írja, hogy e 
vers nem lehet 1798 előtti. (A szerző szíves közlése.) 

Rendkívül ellentmondásos tehát a szakirodalom, mind-
össze egy ponton látszanak a vélemények teljesen egybe-
csengeni, abban, hogy a vers az Erdélyi Magyar Nyelvmű-
velő Társasággal kapcsolatos, annak üdvözlésére készült. A 
keltezést illetően lényegében két időszakot vesznek számí-
tásba: 1794-et, illetve az 1797-99-es éveket, különösen 1798-
at. Keletkezéstörténeti vizsgálódásainkban mi is e nyomo-
kon indulunk el: mivel a vers kétséget kizáróan köthető az 
erdélyi társasághoz, így Csokonai és az erdélyiek kapcsola-
tát kíséreljük meg rekonstruálni, különös tekintettel a fent 
nevezett két időszakra. 

2.1794 

Csokonainak a Marosvásárhelyi gondolatokon kívül még 
egy verse ismeretes, amely az erdélyi társasághoz fűződik, az 
[Aranka Györgyhöz] című három versszakos töredék. A kri-
tikai kiadás a verset 1793 végéről keltezi, Csokonai és az er-

10 Csokonai Vitéz Mihály összes müvei (a továbbiakban: CsÖM.), Köl-
temények I. Sajtó alá rendezte: Szilágyi Ferenc. Bp. 1975,199. 

1 1 Julow Viktor. Csokonai Vitéz Mihály. Bp. 1975,116-117. 
1 2 Vargha Balázs: Csokonai Vitéz Mihály. Bp. 1974, 360-361. 
1 3 Szilágyi Ferenc: Csokonai művei nyomában. Bp. 1981, 612, 20. 
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délyiek kapcsolatfelvételeként könyvelve el.14 Az bizonyos-
nak látszik, hogy még 1795 nyara előtt készen volt e vers-
töredék, mert kéziratának lapját a költő utóbb felhasznál-
t a d ' Tántz című Metastasio-kantáta prózai nyersfordításá-
nak elkészítéséhez, ami pedig rajta van az Első Katalógu-
son.15 Viszont 1794 nyara előtt nemigen keletkezhetett az 
Arankához írott vers, mert maguk az erdélyiek csak 1794 
tavaszától kezdve léptek ki szűkebb hazájuk határain túl-
ra a szervezésben. Á társaság eszméje már az 179l-es or-
szággyűlésen megszületett, s 1791-ben már nyomtatott ter-
vezetek is jelentek meg Arankától ez ügyben, valamint folyt 
az engedélyeztetési eljárás párhuzamosan. A politikai hely-
zet változása miatt azonban ez nem vezetett eredményre, 
ezért Arankáék taktikai lépésre kényszerültek: próbatársa-
ság formájában indultak a gyakorlati munkának, mert eh-
hez nem kellett királyi jóváhagyás. így első ülésüket csak 
1793. december 3-án tartották, s csak ezután kezdhettek fog-
lalkozni szélesebb körű tagszervezéssel.16 1794 tavaszán ez-
res nagyságrendben küldtek szét csatlakozásra hívó levele-
ket Magyarországon is, ennek eredményeként a nyártól kez-
dődően igen sok lelkes választ kaptak.17 Maga Kazinczy is, 
aki pedig nem teljesen értett egyet a társaság tervezett szer-

14 CsÖM., Költemények II. Sajtó alá rendezte: Szilágyi Ferenc. Bp. 
1988, 729; e kapcsolatról lásd még áttekintésünket: Csokonai és az Erdé-
lyi Magyar Nyelvművelő Társaság. Erdélyi Tükör, 1989. május. 

1 5 Vö. MTA Kézirattára, К 674,46b-47a; CsÖM., Költemények I. 212; 
CsÖM., Szépprózai művek. Sajtó alá rendezte: Debreczeni Attila. Bp. 1990, 
234. 

1 6 A társaságra nézve lásd Jakab Elek és Perényi József folyóiratbe-
li közléseit, gazdag dokumentumanyaggal (Figyelő 1884, XVI., illetve ItK 
1918), valamint újabban Jancsó Elemér és Enyedi Sándor bevezetővel ellá-
tott forráskiadásait (Az erdélyi ..., illetve Aranka György erdélyi társaságai 
Bp. 1988). 

1 7 A leveleket és a szétküldésre vonatkozó adatokat lásd Jancsó: i. m. 
121-129., 153., 171.; Enyedi: i. m. 28-29. A válaszok részletezésére nézve 
Id. Perényi: i. m. 32-52. 
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vezeti rendjével, továbbított ilyen leveleket.18 Nincs rá bi-
zonyíték, de elképzelhető, hogy Csokonai is kapott felkérő 
levelet, történhetett ez éppen Kazinczy, de akár Földi János 
vagy Nagy Sámuel útján is.19 Annyi azonban bizonyos, hogy 
Aranka, 1794. június 17-én kelt egyik levelében már említi 
Csokonait.20 S nemsokkal ezután, augusztus elején Aranka 
maga is járt Debrecenben!21 Nagyon valószínű tehát, hogy 
Csokonai 1794 nyarán került kapcsolatba az erdélyi társa-
sággal Aranka személyén keresztül, elsősorban a felhívó le-
vél, továbbá esetleg még egy személyes találkozás útján. E 
kapcsolatfelvételre reflektálhatott [Aranka Györgyhöz] cí-
mű három versszakos töredéke. 

Felvetődik persze rögtön a gondolat, hogy nem lehet-e 
ezzel a kapcsolatfelvétellel összefüggésbe hozni magát a 
Marosvásárhelyi gondolatokai is. E feltételezés ellen szól 
azonban az a tény, hogy 1802-ig e vers nem szerepel Cso-
konai címjegyzékein, márpedig aligha valószínű, hogy egy 
ilyen jelentőségű művet nem regisztrált. Persze felvethető, 
hogy a vers töredék, s ezért nem került a listákra. E véle-
kedésnek azonban ellentmond, hogy Csokonai nem egy je-
lentős alkotása úgymond „töredék", például a Tempefői, A ' 
Tsókok s mégis szerepelnék lajstromain haláláig. Ráadásul 
a Marosvásárhelyi gondolatok meg is jelent, méghozzá ma is-
mert „töredékesen egész" formájában, olyan versek társasá-
gában, mint Az ember, a poézis első tárgya, Még egyszer Lil-
lához, s abból a célból, hogy kiadni tervezett gyűjteményes 
köteteihez kedvet csináljon a közönségnek. Ha tehát nem 
szerepel e vers az 1795 tavaszán készült Első Katalóguson, 
akkor nemigen tekinthetjük az 1794-es év termékének. 

1 8 Vö. KazLev. II, 357, 369, 384. 
1 9 Vö. Perényi: i. m. 40; Jancsó Elemér, Aranka György kiadatlan le-

velezéséből Nyelv-és Irodalomtudományi Közlemények 1970, 195. 
2 0 Rohonyi Zoltán: Aranka György levelezésének irodalmi vonatkozá-

sai Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények 1967,301. 
2 1 Vö. Enyedi: i. m. 30. 
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Kivéve persze, ha nem más cím alatt került fel ide. Van 
ugyanis egy megfontolásra érdemes adat e tekintetben. Az 
Első Katalógus CIV. tételeként a Teleki Sámuelhez írott 
költemény következik, amely a kritikai kiadás megállapítá-
sa szerint lappang.22 Teleki Sámuel, az erdélyi kancellár és 
bihari főispán volt az erdélyi társaság egyik legfőbb patró-
nusa. A hozzá írott mű már szerepelt az 1794-ben, a Ma-
gyar Merkuriusban publikált jegyzéken, majd az Első Kata-
lógus után az 1796-os Első Számvetésen és az 1801-es Váz-
latos kiadási terven. Későbbi címjegyzékeiről azonban hi-
ányzik, ellenben a Marosvásárhelyi gondolatok épp ekkortól 
kerül lajstromaira (Új Katalógus, 1802; Kései címjegyzék, 
1804). Mindezek alapján felvethető, s Szilágyi Ferenc ko-
rábban már fel is vetette,23 hogy nem egyazon műről van-e 
szó. Ha azonban jobban szemügyre vesszük Csokonai utalá-
sait, inkább kételyeink erősödnek. A Magyar Merkuriusban 
ez olvasható: 

„Gr. Teleki Sámuel Úr б Ex.ja és Gr. Károly József Úr ő Nagysága Ins-
tellátziójokra [!] Magasztaló Versek."24 

Ez az installáció Károlyi esetében a nevezetes nagyká-
rolyi ünnepség volt, minek előtte a debreceni kollégium-
ban is megfordult a fiatal gróf, s Csokonai itt latin és ma-
gyar versekkel köszöntötte. T ski esetében talán a Várad-
Olasziban 1794. június 5-6-i; i lezajlott megyei tisztújító 
gyűlésről lehet szó.25 A Maro vásárhelyi gondolatok ma is-
mert szövege azonban nem hasonlít egy hagyományos alkal-
mi költeményre, amilyen a Károlyira írt vers is, továbbá az 
Első Katalóguson mindkettő egyaránt Eposz megnevezéssel 

22 CsÖM., Költemények I. 186. A költő címjegyzékeit lásd ugyanebben 
a kötetben. 

2 3 Vö. Szilágyi Ferenc: Csokonai ismeretlen könyvajánlása Teleki Sá-
muelhoz. Magyar Könyvszemle, 1982,159. 

24 CsÖM. Költemények 1. 207. 
2 5 Vö. Keresztesi József: Krónika Magyarország polgári és egyházi köz-

életéből a XVI II. század végén. Pest 1868, 375. 
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áll; minderre már Szilágyi Ferenc is utalt.26 Ráadásul az El-
ső Számvetés terjedelmi megjelölése a Károlyi-vers 1 ívéhez 
képest ezt 3 ívnyinek mondja, ez sem illik a Marosvásárhe-
lyi gondolatokra. (Még ha töredékesnek vesszük, akkor sem, 
hiszen a 3 ívnek a ma ismert szöveg csak mintegy a harmada, 
negyede körül lehet, s ez semmi esetre sem eposzi.) Végül 
is, bár teljesen nem lehet kizárni e lehetőséget, nem való-
színű, hogy egyazon műről van szó, s ennek következtében 
a Marosvásárhelyi gondolatok 1794-es keltezése ez irányból 
sem látszik megerősíthetőnek. 

3.1797-99 

A szakirodalom áttekintése során láthattuk, hogy mind-
azok, akik a 90-es évek második feléből keltezik a verset, fő-
leg 1798-at nevezik meg, nyilvánvalóan az 1798. augusztus 
4-i, Arankához szóló levéllel hozva kapcsolatba azt. Ennek 
azonban ellentmondani látszik a Magyar Hírmondó jegyzé-
se, amely szerint Csokonai a verset 1799-ben, a tagok sorába 
történt beválasztása alkalmával írta. Arankához szóló leve-
le írásakor nem lett volna még tag? Hiszen a kapcsolatfel-
vétel már 1794-ben megtörtént! Hogy Csokonai már akkor 
is a tagok közé számított-e, nem tudjuk, az viszont bizonyos, 
hogy 1797 tavaszától kezdve igen. Aranka ekkori tagnévso-
rain ugyanis már szerepel Csokonai neve: „Csokonay Mi-
hály poéta munkáit küldi. NB. Válaszolni"; „Csokonay Ko-
máromban v. másutt".27 S az utalások is helytállóak: Csoko-
nai ekkortájt gyakran megfordult Komáromban, mondhat-
ni ez volt legfőbb tartózkodási helye; a válaszra vonatkozó 
megjegyzés pedig Csokonai egy elveszett levelével kapcso-
latos valószínűleg. Perényi József ugyanis Aranka egy kéz-
iratos levéllajstroma alapján említi Csokonai 1797. április 8-

2 6 Vö. Szilágyi F.: Csokonai ismeretlen .., i. m. 159. 
2 7 Jancsó E.: Az erdélyi..., i. m. 347., 351. A tagnévsorok datálatlanok, 

de a bejegyzések mellé írt dátumok és az egyéb utalások mind a nevezett 
időszakra vonatkoznak. 
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i levelét, amelyben a költő „ígéri a Diétái Múzsa megküldé-
sét és felajánlja munkásságát".28 Egyébként fennmaradt a 
Diétái Magyar Múzsa egy olyan példánya, amelyet a költő 
saját kezűleg dedikált Teleki Sámuelnek; ez is a társasággal 
való korabeli kapcsolatkeresésre utal.29 

Nyilvánvalóan téves tehát a Magyar Hírmondó jegy-
zése; talán ez is Márton Józseftől származhatott, miként 
a szeptember 29-i szám jelentése a név nélkül megjelent 
versek szerzőjének megnevezésével. További kérdés, hogy 
elfogadjuk-e a vers és az 1798-as Aranka-levél összekap-
csolását. Azt előre kell bocsátanunk, hogy nem tudjuk, 
elküldte-e Csokonai e versét az erdélyieknek, s ha igen, eb-
ben a levélben történt-e ez. Az sem dönthető el jelenlegi 
tudásunk alapján, hogy létezett-e egyáltalán a versnek egy 
teljesebb, elküldött változtata,30 aminek a ránk maradt szö-
veg lenne a töredéke. (Persze, ha feltételezzük, hogy van 
ilyen, akkor válaszolnunk kell arra a kérdésre is, hogy miért 
a töredéket publikálta mégis.) Az viszont nyilvánvaló, hogy 
a Marosvásárhelyi gondolatok és az Arankához szóló levél 
teljes hangulati ellentétben áll egymással, erre az ellentét-
re Ferenczi Zoltántól Jancsó Elemérig mindenki felhívta a 
figyelmet, aki valamilyen módon összekötötte a vers és a le-
vél sorsát: jórészt innen származik a gondolat, hogy nem egy 
időben keletkeztek. Viszont az nem érthető, tehetjük hoz-
zá mindehhez, hogy erre az ambivalenciára vajon miért nem 
utalt volna Csokonai, egyáltalán hogyan tartotta volna a ket-
tőt összeegyeztethetőnek. 

2 8 Perényi J.: i. m. 50. 
2 9 Szilágyi F.: i. m. 159. 
3 0 A versnek két változatát ismerjük: a kéziratot és a nyomtatásban 

megjelent szöveget. Alapvető eltérés nincs a kettő között, de a hírlapbe-
li közlés jó néhány stilisztikai javítást, s 11 jegyzettel többet tartalmaz a 
kézirathoz képest, igaz, egy sorkihagyásos sajtóhibát is. Mindezek alapján, 
akárcsak már Toldy Ferenc is (Toldy: i. m. 954.), a Magyar Hírmondóban 
megjelent változatot fogadjuk el véglegesnek. Dolgozatunkban a további-
akban ezt idézzük. 
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Nem tudjuk tehát elképzelni a vers és a levél közötti szo-
ros, genetikus kapcsolatot, annyira más helyzet és lelkiál-
lapot szülötteinek tűnnek. Sokkal inkább egyezhet a Ma-
rosvásárhelyi gondolatok bizakodó alaphangja az 1797 ta-
vaszi kapcsolatfelvétel hangulatával. Ez az időszak egyéb-
ként a társaság második felvirágzásának a kora, ami éppen 
1798 nyaráig, Arankának a vezetésből való kiválásáig tart.31 

Az 1794-es fellendülés, számbeli gyarapodás hamar meg-
tört. Az 1795-ös esztendő politika körülményei nem tették 
lehetővé az aktív működést, csak 1796 tavaszán újult fel te-
vékenységük: 

„Amiért ezeken a múlt szélvészes időkön leginkább búsultam, a volt, 
hogy még az ártatlan igyekezeteket is szinte egészen felfordítá; leginkább 
a levelezéseket bátorságossá nem tette, sőt kétség s gyanú alá vetette. A 
Magyar Társaság is hallgatott; csak a minap kezdvén megelevenedni" 

— írta Aranka 1796. március 22-i levelében.32 S ez az újra-
kezdés rögtön jelentős eredménnyel járt: a nyár elején meg-
jelent A Magyar Nyelvművelő Társaság munkáinak első da-
rabja című kiadvány, amely jelentékeny visszhangot kiváltva 
ismét az erdélyiekre terelte a figyelmet: ezt kihasználva igye-
keztek az 1796-os országgyűlésen is a társaság taglétszámá-
nak növelését elérni.33 1797-ben, amikor Csokonai bekap-
csolódni szándékozik a munkába, még nagyok a tervek, lá-
zas a munka, Csokonai közeledésére van fogadókészség. A 
költő is bizakodó, különösen a Lilla-szerelem érzelmi hul-
láma teszi szubjektíve reményteljessé a jövőt. 1798 azonban 
meghozza a kijózanodást. Kapcsolata fennmarad az erdé-
lyiekkel, de reálisabb alapokra helyeződik. Aranka mindvé-
gig jószándékú figyelemmel, s a tehetség iránti tisztelettel 
viszonyul Csokonaihoz. 1798-ban így ír róla Fekete János 
grófnak: 

3 1 Vö. Enyedi S.: i. m. 33-37. 
3 2 Idézi Enyedi S.: i. m. 32. 
3 3 Vö. Jancsó E.: Az erdélyi..., i. m. 179., 213-215. 
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„De ha nagysád egy szép és elmés éneket látni akar, nézze meg Csoko-
nait. A lantra oly érdemes versszerzőt nem igen tartok."34 

Segíteni is próbált; ha művei kiadásában nem is, de ter-
jesztésükben részt vállalt. Erről szól ebből az időszakból 
fennmaradt egyetlen levele, további két levélről pedig tu-
dunk, de ezek elvesztek.35 

Végül is, ha Csokonai és az Erdélyi Magyar Nyelvművelő 
Társaság viszonyában keressük azt az időszakot, amelyhez 
а Marosvásárhelyi gondolatok ellentmondás nélkül köthető, 
akkor 1794-en kívül az 1797 tavasza és 1798 nyara közötti, 
tehát a Csokonai két Arankához szóló levele által határolt 
időszak nevezhető meg. Filológiai érveink összessége alap-
ján azonban inkább 1797-98 fordulójára kell helyeznünk a 
vers keletkezési idejét. 

II. A vers és az életmű36 

1. A mű belső viszonyai 

A Marosvásárhelyi gondolatok a felvilágosodás korában 
oly népszerű bölcselő, elmélkedő költészet szerves része tar-
talmában, formájában egyaránt. Csokonai nagy filozofikus 

3 4 Idézi Rohonyi Z.: i. m. 301. 
3 5 Aranka levelét Csokonaihoz (1803. október 27.) lásd Csokonai em-

lékek Kiad. Vargha Balázs. Bp. 1960,149.; az elveszett levelek: Aranka Cso-
konaihoz (1801. február 16.) vö. Csokonai levele Festetics Györgyhöz 1801. 
március 19-én; valamint Csokonai Arankához (1805. január legeleje) vö. 
Csokonai emlékek, 174. 

3 6 Az itt következő fejtegetések tulajdonképpen vázlatnak tekinten-
dők. A vers — jellegénél fogva — nem értelmezhető pontosan a világkép 
egészének, fő fejlődési tendenciáinak mellőzésével, viszont ezek még csak 
megközelítően kielégítő tárgyalása is az itteni terjedelem többszörösét igé-
nyelné. E helyzetben azt a (kényszer)megoldást választottuk, hogy nem 
mondunk le az általunk legfontosabbnak vélt világképi vonatkozások jel-
zéséről, de csak vázlatosra csupaszítva, bizonyítások és részletes jegyzetek 
nélkül érintjük ezeket, s utalunk az e kérdéseket elemző dolgozatainkra: 
Csokonai, a „bölcspoéta", Studia Litteraria XXIX (1991), 7-19, valamint 
Csokonai fordulata a „nationalis poézis" irányába. ItK 1991, 138-160. 



Csokonai: Maros\>ásárhelyi gondolatok 201 

versei is túlnyomórészt az e műfajhoz tartozónak vélt pá-
ros rímű tizenkettősökben íródtak egészen haláláig. Alap-
vetően érvényesül ezekben a költő klasszicista poétikai is-
kolázottsága, amely e műveket retorikus karakterűvé teszi: 
kérdések és felkiáltások, ellentétek és párhuzamok, érvek és 
példák meghatározott rendjéből áll elő a diszkurzív versme-
net. A Marosvásárhelyi gondolatok szintén e „bölcselő for-
mában" készült, de nem egy ponton lényeges eltérést mutat 
az 1794-es nagy gondolati költészettől. Míg az akkori versek, 
lévén egyébként is toldalékosak, egy-egy leíró és elmélke-
dő részből állnak, követve ezzel is a Bessenyei megújította 
nemesi költészeti hagyományt, a Marosvásárhelyi gondola-
tokból teljesen hiányzik a leíró rész. Továbbá, míg a toldalé-
kos versek központi részévé az utólag írott elmélkedés vált, 
addig költeményünknél ez az elmélkedés nem látszik ilyen 
kitüntetett szerepűnek, sőt, mintha a zárlat felhívó-buzdító 
szózata képezné a vers alapeszméjét, küldetését. Ezzel tű-
nik összhangban lenni az a sajátosság is, hogy míg a '94-es 
költemények jobbára egyívű gondolatmenetekből állnak, a 
Marosvásárhelyi gondolatok esetében inkább több gondolat-
futam összeillesztéséről beszélhetünk, amelyek — önjelen-
tésükön túl — versen belüli fő funkciójukban megalapozzák 
a zárlat felhívását a magyar nemzethez. 

A gondolatfutamok e funkciója azonban csak a vers végé-
re derül ki, így összekapcsolódásukat aktuálisan más is kell 
hogy biztosítsa. Kézenfekvő lenne a vers alkalmi jellegének 
tulajdonítani ezt az integráló szerepet, de ez az alkalmiság 
a jelen esetben csak elhanyagolható szerephez jut, s csak a 
felütésben. Sokkal inkább gondolhatunk a „lélek felemelke-
désének" motívumára: a kilátópont-fikcióra, amely ez eset-
ben „Vásárhely kies halma". Ez az úgynevezett világszemle 
szimbolikus helye, a költemény e helyzet leírásával kezdődik 
(első 16 sor), s minden gondolatfutam innen indul és ide tér 
vissza. Ezen átkötő részek további sajátossága a szentenci-
ák általánosságába való térés, továbbá a megszólító felkiál-
tások, amelyekhez két esetben a Múzsáktól való segítségké-
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res toposzajárul. E világszemle mint alapszituáció ós szerve-
zőelem nem Csokonai leleménye: szokásához híven most is 
„hozott anyagból" dolgozik, de esetében, mint annyiszor, az 
átvett motívum önálló, eredeti költészetté nemesül. Szauder 
József mutatott rá e világszemle-toposz kettős eredetére: 

„a régi magyarság barokkos, hiperbolás-allegorikus képstílusából át-
származott építőelem [...] összeolvadt a felvilágosodás filozofikus irodal-
mától annyira kedvelt kritikai, történetfilozófiai világszemlékkel."37 

A felvilágosodás kori magyar irodalomban Orczytól kezd-
ve Ányoson, Bessenyein, Batsányin, Csokonain át Berzse-
nyiig követhető e motívum útja: 

„Bessenyei a változás szükségességének egyetemes, történetfilozófiai ví-
zióját festette meg e költői világszemle-képpel, azon belül akarván átérez-
tetni és megértetni a magyar sors változásának szomorúságát és szükség-
szerűségét. Batsányi már, még annyira Bessenyeiből indulván is ki, hazafias 
politikai célzattal tölti [meg] a történelmi változás e parancsának fölisme-
rését".38 

Csokonai A holmi Bessenyeijének és a Serkentő válasz 
Batsányijának egyaránt örököse a Marosvásárhelyi gondola-
tokban: egyesíti Bessenyei bölcselő érzékenységét Batsányi 
aktualizáló politikai konkrétságával. 

A világszemle-toposz tehát a mű struktúráját is megha-
tározza a hozzá való visszatérések ritmusával. Leszámítva a 
helyzetet leíró bevezetést (16 sor) és a felhívó-buzdító zárla-
tot (30 sor), három filozofikus meditáció indul innen s tér ide 
vissza. Az első időbeli metszetet készít az emberiség sorsáról 
(32 sor), míg a harmadik térbelit (48 sor), a középen elhe-
lyezkedő második ezekkel szemben az elvont emberi termé-
szetet vizsgálja (22 sor). A történelem az állandó változások 
kérlelhetetlen folyamataként jelenik meg, s ebben fenyege-
tő lehetőség a nemzet pusztulása is. Ugyanilyen fenyegetés 
fogalmazódik meg a másik áttekintésben, amely a föld népei 

3 7 Szauder József: Bessenyei és а fiatal Batsányi: In: uő.: Az estve és Az 
álom Bp. 1970,129. 

3 8 I. m. 127-128. 
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között helyezi el a magyarságot („Itt van a' legvégső oltá-
ra Paliásnak"). Mindkét áttekintés azért vetíti elénk a pusz-
tulás fenyegető árnyát, hogy tettre hívjon fel. Ez a tett leg-
általánosabban a felvilágosodás alapszimbólumaiban fogal-
mazódik meg: a „vakság", „durvaság" elleni harcról van szó 
az „észnek fényével". Ez az elvont általánosság azonban a 
vers végére konkrét jelentéstartalmakat idéz fel. Az elvont 
embert vizsgáló középső meditáció ugyanis az emberi nem 
térbeli és időbeli változatosságát, változandóságát főként az 
ész és a szív kiműveletlenségével hozza kapcsolatba. 

„Tsak a' tudatlan fő, tsak a' zablátlan szív, / A' mi téged, Ember, magad' 
kárára hív. / A' hol a' szív feslett, a' fő meg agyatlan: / Ott az emberi sors 
megsírathatatlan. — " 

Ebből pedig az is következik, hogy a „Gyarló Tudatlan-
ság" és a „Zablátlan indulat" önsorsrontó ereje ellen az em-
ber eszének, szenvedélyeinek pallérozásával és fékentartá-
sával lehet hadakozni. De nem véletlen e felvilágosult szim-
bolika „harcos" jellege sem: ez az általánosság konkretizá-
lásának másik vetülete. A magyar nemzeti (nemesi) érték-
rendben, eszményvilágban az ősi harci erényeknek kitünte-
tett szerepük volt.39 Csokonai nevezetes két sora a vers vé-
gén („Vitéz lángotokat jobbra fordítsátok, / 'S "à* békesség' 
édes hasznát munkáljátok."), s tulajdonképpen az egész zár-
lat ennek a hagyományos értékrendnek a megváltoztatásá-
ra tesz javaslatot, az elvontan értelmezett emberi természet 
mindkét oldalának csinosítása, és így egyben a nemzet fele-
melése érdekében. 

2. A vershelyzet 

De vajon illeszkedhet-e egy ilyen típusú gondolatmenet, 
s a benne rejlő optimizmus, buzdítás Csokonai 1795 utá-
ni pályájába, nem mégis az 1794-es nagy felvilágosult köl-
temények világához tartozik inkább; ismételhetjük meg a 

3 9 Vö. Bíró Ferenc: Nemzet, nyelv, irodalom: ItK 1984, 572. 
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jól ismert kérdést.40 Véleményünk szerint illeszkedhet, sőt, 
igazán csak oda illeszkedhet! Csokonai 1795 előtti művei-
ben nyoma sincs a Marosvásárhelyi gondolatokban tapasz-
talható buzdításnak. Optimizmusról is csak áttételesen be-
szélhetünk, közvetlenül éppen nem ez jut szóhoz, hanem a 
(kulturális) közállapotok kíméletlen kritikája, valamint sa-
ját eszményeinek kihívó hirdetése. (Pesszimista helyzetérté-
kelése mögött azért felfedezhető az optimista perspektíva, 
igaz, szinte csak érzésként, semmint megértett tudatosság-
gal.) 1795 után, az 1796-98-as időszakban a fejlődés lehetsé-
gességének hangsúlyozásával az optimizmus közvetlenül is 
megnyilatkozik. Ekkor ugyanis a közállapotok kritikájában 
és az eszményállításban implicite benne rejlő radikális fel-
szólítást a változásra felváltja az átalakulásra való buzdítás 
hangja, amely ugyan magában foglalja e korábbi elemeket 
is, de már a meggyőzést helyezi előtérbe. A módszer változá-
sa összefügg a költő szemléletében bekövetkezett átalaku-
lással. 1795 előtt, különösen a Tempefőiben, a kultúrkritika 
a hagyományos nemesi értékrend ellen irányult, ezzel sze-
gezte szembe modern, polgárosult eszményeit. 1796-98-ban 
nem a két értékrend kizáró szembesítését helyezi előtérbe, 
hanem a hagyományos nemesi eszményvilág civilizálásának 
a gondolatát, az átnövesztést. E váltás természetesen a meg-
változott helyzetre adott válaszként értelmezhető. Be kel-
lett látnia az új helyzetben, hogy fiatalos, doktrinér maga-
biztossága nélkülöz minden alapot, az általa háttérként és 
vonatkoztatási pontként tekintett literátor értelmiségi ré-
teg szétesett, s különben nem volt olyan meghatározó va-
lóban korábban sem, mint azt hitte. így a jozefin évtized 
örökösének tekintett felvilágosult nemesi réteghez fordul, 
amely az 1795 utáni minden represszió és megtorpanás el-
lenére is valóban a haladás folytonosságát képviselte. E kö-
zegre támaszkodva próbálja irodalmi törekvéseit megvaló-
sítani. Kezdetben ez összefonódik egzisztenciateremtési kí-

4 0 Lásd 10. jegyzetünket. 
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sérleteivel. 1796-98-ban úgy reméli, hogy a nemesi világkép, 
az értékrend civilizálása és az ezt szolgáló egyeztető-buzdító 
hangnem és módszer alkalmas megalapozni irodalmi sze-
repvállalását, amelyhez megélhetését is kötni szándékozott. 
Az irodalmi gyakorlatban, a költői ízlésirányban azonban 
ez sem jelent valóságos változást: lényegében korábbi köl-
tészetét folytatná, s szeretné kiadatni. Kísérlete kudarcának 
a fő oka mégsem elsősorban ez, hanem inkább az az illú-
zió, hogy— ha új alapokra (lásd a felvilágosult nemesség) 
helyezve is —, de folytatható az irodalmi élet modernizálá-
sának megkezdett folyamata, s így ebbe illesztett közéleti-
irodalmi szerepvállalására egzisztencia építhető. 1798 nya-
ra a sorozatos magán- és közéleti sikertelenségek következ-
tében meghozza a kijózanodást, s folytatódik gondolkodá-
sának, életprogramjának megkezdődött átalakulása. Az eg-
zisztenciateremtés kísérletei végleg elválnak irodalmi törek-
véseitől, még ha alkalmi, ötletszerű próbálkozásai ezután 
is vannak. Irodalmi programjában, ízlésirányában pedig to-
vábbi változás érlelődik, ezzel remélve a hagyományos vi-
lágkép civilizálásának gondolatához az eddigieknél ponto-
sabban igazítani költői gyakorlatát. 

A Marosvásárhelyi gondolatok e többrétegű folyamat ki-
vételes pontján keletkezett. 1797 végének, 1798 elejének rö-
vid pár hónapja különleges időszak volt a költő életében, 
pályáján. Személyesen a Lilla-szerelem beteljesedése előtt, 
az egzisztenciális révbejutás kapujában érezhette magát. Új 
távlatokat látott megnyílni az októberben megkötött cam-
poformiói békével is, amelynek üdvözlésére A békekötésre 
című versét írta, ahol is a jozefin évtized örökségének te-
kintett modern értékrend megvalósulásának a lehetőségét 
köszöntötte a béke elérkeztében, akárcsak a Marosvásár-
helyi gondolatokban („a' békesség édes haszna").41 Az iro-
dalmi élet újra fellendülésének reményében, előmozdításá-

4 1 Vö. Лг 1741-diki diéta című vers II. Józsefről szóló részét. Az 1796-
97-es évek alkalmi versei egyébként szintén a költő átalakulóban lévő szem-



206 Debreczcni Attila 

nak a szándékával fogalmazta meg programos gondolatait 
az úgynevezett Orczy-Koháry-levélben, 1797. november 8-
án. Ez az írás a Marosvásárhelyi gondolatokká] teljesen egy-
behangzó elképzeléseket fejt ki a hagyományos világkép át-
növesztését illetően, a „nemzeti character" fogalmának el-
vont meghatározásában, a fenyegető nemzethalál-vízióban, 
amely hangsúlyos gondolattá éppen itt válik, 1795 előtt pe-
dig egyetlen egyszer sem fordul elő munkáiban. S közös 
bennük a felszólító-buzdító hangnem és szándék, amely a 
változtatás lehetőségét remélni akaró (és akkor még tudó) 
embert feltételez. S Csokonai részt is akart venni a válto-
zásban, műveit tervezte kiadni, támogatást kért ehhez épp-
úgy, mint ötletszerű folyóirat indítási gondolatához, amikor 
is a Péczeli-féle Mindenes Gyűjtemény folytatását vetette 
fel. Mindez együttesen képezi azt a vershelyzetet, amelyből 
a Marosvásárhelyi gondolatok központi gondolatát jelentő 
buzdító-felhívó verszárlat fakad, s amelyből ez így részlete-
iben, összefüggéseiben is érthetővé válik. 

3. A világkép fejlődési tendenciáinak metszéspontjában 

A verszárlatot más vonatkozásban a filozofikus meditáci-
ók emelik tágasabb összefüggésrendszerbe. Az első és a har-
madik elmélkedés gyakorlatilag a befejezést alapozza meg 
a nemzethalál-vízióval, illetve a magyarság határhelyzeté-
nek képével, de e funkció filozofikus gondolatmenetekbe 
ágyazódik. A nemzet pusztulásának lehetősége a mulan-
dóság hatalma alá vetett világfolyamatba illeszkedik, míg a 
határhelyzet-gondolatban, vagyis a pallérozódás képességé-
nek és a „vadság"-ba süllyedés fenyegetésének kettősségé-
ben a fejlődés lehetőségére (és szükségességére) vonatkozó 
hit igenlését fedezhetjük fel. De hogyan illeszkedhet egy-
be a mulandóság történetfilozófiája a fejlődés hitével? Mert 

léletéhez, törekvéseihez köthetők, csakhogy — s ez a béke elérkeztével lát-
szik igazán — nem jelentették a költői kibontakozás reális útját. 
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bár egyeztetésükre számtalan kísérlet volt már a gondolko-
dás története során, alapvető ellentétük feloldása nem si-
került, az egyik mindig maga alá gyűrte a másikat. A Ma-
rosvásárhelyi gondolatokban azonban nincs ellentét közöt-
tük, mert lényegi kapcsolat sincs. Külön-külön vonatkozta-
tási rendszer részeként léteznek, egymással való szembesí-
tésük elmarad. Hogy miért, arra nézve a Csokonai világké-
pének átalakulását jellemző főbb tendenciákban remélünk 
választ találni. 

A Marosvásárhelyi gondolatok meditációi még a hagyo-
mányos fogalomkészletből építkeznek, így igen nagy hason-
lóságot mutatnak bizonyos konvencionális gondolati meg-
oldásokkal: az örök körforgás és a tökéletesedés nagymúl-
tú, de a XVIII. században is népszerű eszméivel. A foga-
lomhasználat e közössége persze nem véletlen, hiszen az új 
eszmei irányok a korábbiakból nőttek ki, azok transzformá-
ciójával, más összefüggésbe helyezésével. Az állandó válto-
zásban megragadott világfolyamat az örök körforgás világ-
rendjéből alakult ki, összhangban Csokonai korabeli evo-
lucionista tájékozódásával, s a mulandóság világerőként va-
ló értelmezésével. A tökéletesedés-gondolat pedig a fejlő-
dés lehetőségének eszméjére váltódik át, részben épp azál-
tal, hogy a szemlélet statikus jellege megszűnik, dinamikus-
sá válik, másrészt viszont azért, mert kizáró alternatívákban 
szemléli a jövőt, összefüggésben a hazai polgárosulás prob-
lémáival. De e mozzanat már rávilágít arra a mindkét eszmét 
alapvetően motiváló új viszonyítási pontra, amelyet a nem-
zeti szempont érvényesítése jelent. Az örök körforgás és a 
tökéletesedés az univerzális és általános emberiségfelfogás 
kategóriái, a nemzeti egyediség szemlélete ezek karakterét 
gyökeresen megváltoztatja (minden hasonlóság ellenére is): 
dinamikussá, időbelivé és alternatívvá téve őket — s vég-
ső soron megteremtve összekapcsolódásuk lehetőségét is. S 
minthogy a mulandóság, a folytonos átalakulás világa épp 
így tehető értelmessé, a fejlődés célképzetének bevezetésé-
vel, e lehetőség csábítása igen nagy. Csokonai korabeli gon-
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dolkodásában, így a Marosvásárhelyi gondolatokban is, e tör-
ténetteleológiának azonban csak a lehetősége sejlett fel, a 
két gondolati irány nem kapcsolódott össze, pusztán egymás 
iránti természetes vonzásuk érzékelhető a háttérben. 

A fejlődésbe vetett hit nem általános jellegzetessége Cso-
konai gondolkodásának. De 1795 előtt, nagy felvilágosult 
verseiben, bármennyire is furcsának tűnik, még a tökéle-
tesedés gondolata sem látszik megjelenni. E korszakában 
a költő ugyanis sohasem az ész eljövendő birodalmára hi-
vatkozik, ha bírálja saját korát, hanem mindig az emberiség 
egyszervolt aranykorára, amely a természet rendjének töké-
letes megvalósulásaként tűnik így fel. Ez az aranykori rend 
fajzott el, amikor az ennek „köztörvényét" jelentő, világ-
erőként felfogott „szeretet" háttérbe szorult, s a „kevély", 
a „fösvény", a „buja" és a „szent" elvont erkölcsi kategóri-
áiban megragadott társadalmi rossz lett úrrá a világon. In-
nen nézve az emberiség sorsa romlásként értelmeződik, ami 
inkább a rousseau-i civilizációkritikával rokonítja Csokonai 
szemléletét (minden különbözőségük ellenére is), semmint 
a természetjogi moralitás észvallásával. A háttérben persze 
munkál a bizakodás, ami nyilvánvaló összefüggésben van a 
tökéletesedés-gondolattal, a korabeli magyar irodalomnak 
is egyik fontos eszméjével. Amikor azonban, 1797-98 körül 
ez az eszme az előtérbe lép, már nem is nagyon hasonlít ere-
deti önmagára: sokkal inkább a fejlődés lehetőségeként me-
rül fel a szemlélet egészének dinamikus és időbeli jellege, 
valamint a nemzethalál vagy a haladás alternatívája, mint 
nemzeti sorsválasztás kérdésfeltevése folytán. A Marosvá-
sárhelyi gondolatok után azonban nem kap komoly teret a 
költő világképében a fejlődés lehetőségének gondolata, de 
a tökéletesedéshit sem. Legfeljebb versépítő elemként, más 
összefüggésrendszer részeként jelenik meg, mint a Halotti 
versekben, vagy az eljövendő kor óhajtásába rejtve, mint azt 
már egyébként a Konstancinápoly végén is láttuk, vagyis nem 
képezi a világkép filozofikus alapmeghatározását. 
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A mulandóság és az örök körforgás gondolata annál erő-
sebben jelen van Csokonai gondolkodásában mindvégig. 
1795 előtt, ez elsősorban egy természetelvű világmagyarázat 
alapjaként tűnik fel, döntően metafizikus közelítésben, ele-
gendő itt talán csak a legjellemzőbb Az Alom és A szeretet cí-
mű művekre utalnunk a sok közül. E szemlélete, levelei ta-
núsága szerint, 1796-ig változatlanul fennmaradt, s ezután 
sem érvénytelenedett, hanem egy új rendszerbe integráló-
dott (lásd példaként Az álom beépítését a Halotti versekbe). 
Eme új rendszer kialakulása előtt azonban, éppen 1797-98 
körül, felvetődik egy más, nem metafizikus irányú továbblé-
pés lehetősége is: az örök változás térbeli és időbeli dimen-
ziókban is feltűnik, s evolúcionista karaktert kap. Az embe-
riség, s azon belül az egyes nemzetek külön-külön történe-
teként testet öltött körforgás-kép a Marosvásárhelyi gondo-
latokban (s később a Virág Benedek úrhoz című versben is) 
ugyanarra a gondolkodási irányra utal, mint az Újesztendei 
gondolatok még általánosabb látomása: a lények láncolatá-
nak megkezdődött temporalizálódási tendenciájára.42 E fo-
lyamat azonban nem teljesedik ki. Korai naturalizmusa43 

deista rendszerbe fejlődik át, az elmúlás gondolata pedig 
a világ- és emberiségméretek helyett az egyéni lét szintjén 
foglalkoztatja majd meghatározóan, klasszikus remekek so-
rát ihletve (A Magánossághoz, A Hafíz sírhalma, A pillangó-
hoz, A reményhez). 

A fejlődéshit és a múlandóság-gondolat e sajátos, az élet-
mű más korszakaitól eltérő megjelenési formája 1797-98-
ban a nemzeti szempont alapvető meghatározásán túl az-
zal az emberképpel van összefüggésben, amelyik a Maros-
vásárhelyi gondolatok másodikként következő meditációjá-
ban részletes kifejtést nyer. Csokonai 1795 előtti gondolko-

4 2 E fogalom Arthur Lovejoy műve nyomán vált közkeletűvé (The 
Great Chain of Being. Cambridge 1942), vö. Szauder József: i. m. 225. 

4 3 A naturalizmus a XVIII. századi természetelvű világmagyarázatok 
elnevezéseként használatos; vö. Jean Ehrard: L'idée de nature en France 
dans la première moitié de XVIIIe siècle. Paris 1963. 
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dásában az emberről szóló filozófiának önállóan nem sok 
hely jutott. Az ember mint a természet része létezett, annak 
törvényei voltak rá nézve irányadóak, a költő gondolkodásá-
nak homlokterében így e törvények álltak, a világ berendez-
kedéséről, szisztémájáról vallott újszerű nézetei. Költésze-
tének a mitikus aranykori eposzterv igézetében fogant idilli 
világa persze olyan boldogságfilozófiát képviselt, amelynek 
hátterében világosan érzékelhetők „szelíd érzékenységen" 
épült monista emberképének körvonalai. 1796 után azon-
ban e monista emberképet duális váltja fel, nyilván nem kis 
mértékben Pope Essay on Mailjének termékenyítő hatásá-
ra,44 de elsősorban mégis azért, mert széttörött korábbi vi-
lágképének egysége, minthogy nem adott választ a körülmé-
nyek változásával előtérbe került, immár másként felvetődő 
kérdésekre, elsődlegesen a társadalmi rossz problémájára. 
Az ész és a szív kettőssége által meghatározott emberkép, 
amely haláláig mostmár állandó lesz, s még a „szelíd érzé-
kenység" boldogságfilozófiáját is integrálni tudja, jelentő-
sen módosítja a természeti ember karakterének értelmezé-
sét is. Míg korábban az eredendő jóság jellemezte az „egy-
ügyűség" állapotát, ezután ehhez már a vadság képzete tár-
sul, emberképének dualizmusából kifolyólag. Idéztük már 
az ember eredendő, természetéből adódó problémájának 
versbeli interpretációját („Tsak a' tudatlan fő, tsak a' zab-
látlan szív, / A' mi téged, Ember, magad' kárára hív"). Eb-
ből az is következik, hogy ahol a „termés-elme nints más-
sal megtoldva", ott a lakosok „emberek, — de vadak", vagy 
finomabban: „még szerentsétlen félig-emberek". Ez az em-
berkép alapozza meg a Marosvásárhelyi gondolatok filozófi-
ai meditációit éppúgy, mint az Orczy-Koháry-levél okfejté-
sét. 

4 4 Pope művének termékenyítő hatásáról lásd részletesen dolgoza-
tunkat, Pope Essay on Man-je Csokonai világképszintézisében, It 1990. 279-
303. 
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„Hányszor mutatta meg az emberek' szíve / Hogy ő a' jóltévó Mennye-
iek' mivé: / De miatta hányszor kellett e' Világnak / Piattzává lenni minden 
gonoszságnak" 

— írja az emberiség állandó változásainak végső okaként. 
De a „Gyarló tudatlanság" és a „Zablátlan indulat" ostoro-
zásában ott munkál az a hit is; hogy van olyan „boldogabb 
táj", „Hol már a' népeket az Ész felneveié". A fejlődés le-
hetősége és a mulandóság hatalma alá vetett világfolyamat 
azonban ennél közelebbi összefüggésbe nem kerül a vers-
ben, filozófiai következményeik szembesítéséről nem is be-
szélve. Ennek az az oka, hogy eltérő gondolati irányokból 
érkeztek ide, külön-külön formálódtak a világkép változá-
sakor, s még nem dőlt el, melyik alapján szerveződik újjá 
a világkép egysége. A Marosvásárhelyi gondolatok különle-
ges összefogó pillanata után azonban útjaik ismét szétvál-
nak, együttformálódásuk így a továbbiakban sem történik 
meg, elveszítve az összecsiszolódás lehetőségét. Pedig a Ma-
rosvásárhelyi gondolatok, s e korszak néhány más művének 
gondolati anyaga ígéretes fejlődési utat rejtett magában: a 
világkép herderi irányba való alakulásáért. Herder ugyanis 
összekapcsolta a nemzetek örökös felemelkedésének és el-
múlásának, az állandó változásnak a gondolatát az emberi-
ségméretű haladás igenlésével, a „humanitás" kiteljesedé-
sében való hittel. S tette ezt a duális emberképre alapozot-
tan, az ember okozta társadalmi rossz e folyamatba való in-
tegrálásával. S nem hagyhatjuk figyelmen kívül azokat a to-
vábbijellegzetességeket sem, amelyekkel Csokonai gondol-
kodása szintén strukturálisan hasonló: a herderi irány na-
turalista jellegű metafizikából bontakozott ki, s nagy hatást 
gyakorolt rá a rousseau-i civilizációkritika is. E gondolatele-
mek azonban Csokonai esetében, hangsúlyozzuk még egy-
szer, nem álltak össze egységgé, s így csak ígérték a herderi 
típusú, történetfilozófiai fejlődés lehetőségét. 1798 nyarára 
belátta irodalmi programjának és személyes törekvéseinek 
irrealitását, s lényegében felhagyott velük. így azonban az 
ezekkel együtt formálódó, filozofikus távlatú világképi egy-
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ség kialakulása is félbemaradt. Gondolkodása új irányt vett: 
a személyes létproblémák, a befeléfordulás védekező alap-
állása az erkölcs kérdéseit, s a filozófiailag igazolt modus 
vivendi keresését helyezték előtérbe, az ember metafizikai 
vizsgálataként interpretálva ezt. Eme „antropológiai fordu-
lat"45 költői nyitánya Az ember, a poézis első tárgya, progra-
mos bejelentése a Széchényi Ferenchez szóló 1802. szep-
tember 16-i levél, összegzése pedig a Halotti versek. Cso-
konai világképe tehát a herderi történetfilozófiai irányult-
ság helyett a kanti antropologikus szemlélet erkölcsközpon-
túsága felé fejlődött, nem követve így filozófiailag irodalmi 
programjának a „nationális poézis" körében mozgó, herde-
ri jellegű kezdeményezéseit (ami persze nem értékítélet, hi-
szen mindkét irány korszerű volt). 

A Marosvásárhelyi gondolatok az átalakuló világkép egy 
állapotának a lenyomata. Kompozíciója a filozofikus me-
ditációk különféle, egységgé össze még nem állt elemeit a 
zárlatra vonatkoztatja, nem pedig egymásra, elfedve ezzel 
jórészt a tényleges világképi koherencia hiányát, s egy kü-
lönleges történelmi pillanat teremtette vershelyzetre aktu-
alizálja a műegészt. A Marosvásárhelyi gondolatok összegző 
igényű, de nem összefoglaló és rendszerteremtő. Összegző, 
mert az 1795 előtti egynemű világkép megkezdődött átala-
kulási folyamatában kísérletet tesz az új felismerések integ-
rálására valamiféle koherencia teremtése mellett. De még-
sem összefoglaló és rendszerteremtő, mert az új világképi 
egység nem jön létre, csak némileg heterogén és részben 
széttartó gondolati elemek együtteséről beszélhetünk. Pa-
radox módon azonban ez magasrendű művészi kompozíci-
óval társul: magasrendűsége éppen abban áll, hogy adekvát 
formája a többnyire különnemű világképi elemek egyesítési 
kísérletének. 

4 5 E fogalomra, s a jelenségre nézve lásd Tengelyi László: Kant. Bp. 
1988, 46. 


